
10.
BARTLEBY, OU A F6RMULA

Bartleby nao e uma metafora do escritor, nem 0 simbolo de coi
sa alguma. Eurn texto violentamente comico, e 0 comico sempre e
literal. Ecomo uma novela de Kleist, de Dostoievski, de Kafka ou
Beckett, com os quais forma uma linhagem subterriinea e prestigiosa.
56 quer dizer aquilo que diz, literalmente. Eo que ele diz e repete e
PREFERIRIA NAO, I would prefer not to. Ea formula de sua gloria,
e cada leitor apaixonado a repete por seu turno. Urn homem magro e
livido pronunciou a formula que enlouquece todo 0 mundo. Mas em
que consiste a literalidade da formula?

Nota-se inicialmente urn cetto maneirismo, cetta solenidade: pre
fer raramente e empregado nesse sentido, e nem 0 patrao de Bartleby,
o advogado, nem os escreventes 0 utilizam habitualmente ("uma pa
lavra esquisita, quanta a mim jamais a emprego..."). A formula co
mum seria antes I had rather not. Mas sobretudo a extravagancia da
formula extrapola a palavra em si: sem duvida, ela e gramaticalmente
carreta, sintaticamente carreta, mas seu termino abrupto, NOT TO,
que deixa indeterminado 0 que ela recha~a, the confere urn carater
radical, uma especie de fun~ao-limite. Sua reitera\=ao e insistencia a
tarnam, rada ela, tanto mais ins61ita. Murmurada numa voz suave,
paciente, atona, ela atinge 0 irremissivel, formando urn bloea inar
ticulado, urn sopro unieD. A esse respeito tern a mesma forc;a, 0 mes
mo papel que uma formula agramatical.

Os linguistas analisaram com todo 0 rigor 0 que se chama de
"agramaticalidade". Encontram-se numerosos exemplos, muito inten
sos, na obra do poeta americano Cummings: assim He danced his did,
como se dissessemos "dan\ou seu pes" em vez de "pes-se a dan\ar".
Nicolas Ruwet explica que se pode supor uma serie de variaveis gra
maticais ordinarias, cuja forma agramatical seria como que 0 limite:
he danced his did seria urn limite das express6es normais he did his
dance, he danced his dance, he danced what he did... ! Ja nao seria uma
palavra-valise, como se encontra em Lewis Carroll, mas uma "cons-

trw;ao-valise", uma constru\ao-sopro, urn limite ou urn tensor. Tal
vez ganhissemos mais tomando urn exemplo em nossa lingua, numa
situa\ao pratica: alguem que tern na mao urn certo mimero de pregos,
a fim de pendurar algo na parede, exclama: TENHO UM DE NAO
SUFICIENTE. Euma formula agramatical que vale como 0 limite de
uma serie de express6es corretas: "Tenho urn a mais, Nao tenho sufi
ciente. Falta-me urn..." A formula de Bartleby nao seria desse tipo; ao
mesmo te~po estereotipia do proprio Bartleby e expressao altamente
poetica de Melville, limite de uma serie tal como "preferiria isto, pre
feriria nao fazer aquilo, nao e 0 que eu preferiria..."? Apesar de sua
constru\ao normal, ela soa como uma anomalia.

PREFERIRIA NAO. A formula tern variantes. As vezes ela aban
dona 0 futuro do preterito e se torna mais seca: PREFIRO NAO, I
prefer not to. Outras vezes, nas tiltimas ocasi6es em que surge, parece
perder seu misterio ao reencontrar tal ou qual infinitivo que a com
pleta e que se engancha a to: "prefiro calar-me", "preferiria nao ser
urn pouco razoavel", "preferiria nao aceitar uma fun\ao de escritura
rio", "preferiria fazer outra coisa" ... Mas mesmo nesses casas sente
se a surda presen~a da forma ins61ita que continua a obsedar a lingua
gem de Bartleby. Ele mesma acrescenta: "mas nao sou urn caso parti
cular", "nao tenho nada de particular") I am not particu1ar, para in
dicar que qualquer outra coisa que Ihe pudessem propor seria ainda
uma particularidade, sucumbindo por sua vez sob 0 golpe da grande
formula indeterminada, PREFIRO NAO, que subsiste de uma vez por
todas e em todas as vezes.

A formula tern dez ocorrencias principais, e em cada uma pode
aparecer diversas vezes, repetida ou variada. Bartlebye copista no es
critorio do advogado: ele nao para de copiar, "de maneira silenciosa,
livida, mecanica". A primeira ocorrencia se da quando 0 advogado lhe
diz para cotejar, reler a copia dos dois escreventes: PREFERIRIA NAO.
A segunda, quando 0 advogado the diz para vir reler suas proprias co
pias. A terceira, quando 0 advogado 0 convida a reler com ele pessoal
mente, frente a frente. A quarta, quando 0 advogado quer manda-lo
fazer urn servi~o externo. A quinta, quando the pede para ir ao apo
sento vizinho. A sexta, quando 0 advogado quer entrar no escrit6rio
num domingo de manha e se dol conta de que Bartleby dorme ali. A

1 Nicolas Ruwet, "ParalleIismes et deviations en poesie", in Langue, discours,
societe, pp. 334-344 {sabre as "constrUl;6es-valises"}.
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St'tima, quando 0 advogado se limita a fazer perguntas. A oitava, quan
do Bartleby parou de copiar, renunciou a copiar qualquer coisa e 0

advogado 0 despede. A nona, quando 0 advogado faz uma segunda
tentativa de despedi-lo. A decima, quando Bartleby foi expulso do es
crit6ria, esta sentado sabre 0 corrimao do patamar e 0 advogado, en
louquecido, Ihe prop6e outras ocupa<;6es inesperadas (fazer a conta
bilidade de uma mercearia, ser barman, cobrar faturas, ser acompa
nhante de urn jovem de boa familia ... ). A formula germina e prolife
fa. A cada ocorrencia, e0 estupor em torno de Bartleby, como se se
tivesse ouvido 0 Indizivel ou 0 Irrebativel. E e 0 silencio de Bartleby,
como se tivesse dito tudo e de chofre esgotado a linguagem. A cada
ocorrencia tem-se a impressao de que a loucura aumenta: naD '''parti
cularmente" a de Bartleby, mas em torno dele, e em especial a do ad
vogado, que se lan<;a em estranhas propostas e em condutas ainda mais
estranhas.

NaG ha duvida, a formula earrasadora, devastadora, e nada deixa
subsistir arras de si. Nota-se em primeiro lugar seu caniter contagio
so: Bartleby "tarce a Ifngua" dos outros. Os termos ins61itos, I would
prefer, se insinuam na linguagem dos escreventes e do proprio advo
gada ("Voce pegou a palavra, voce tambem!"). Mas essa contamina
<;ao nao e 0 essencial, 0 essencial e 0 efeito sobre Bartleby: desde que
disse PREFIRO NAo (cotejar), ele tampouco pode continuar copian
do. Contudo, jamais dira que prefere nio (copiar): simplesmente ele
superou esse estagio (give up). Sem duvida nao 0 percebe de imediato,
ja que continua copiando ate depois da sexta ocorrencia. Mas quando
o percebe e como uma evidencia, como 0 resultado diferido que ja es
tava compreendido no primeiro enunciado da formula: "Nao ve a razao
par si mesmo?", diz ele ao advogado. A formula-bloco tern par efeito
nao so recusar 0 que Bartleby prefere nao fazer mas tambern tornar
impossivel 0 que ele fazia, 0 que supostamente ainda preferia fazer.

Observou-se que a formula I prefer not to nio era uma afirma<;io
nem uma nega<;ao. Bartleby "nao recusa, mas tampouco aceita, ele
avan<;a e retrocede nesse avan<;o, se exp6e urn pouco num leve recuo
da fala"2 0 advogado ficaria aliviado se Bartleby nio quisesse, mas
Bartleby nao recusa, ele recusa apenas urn nao-preferido (a releitura,
sair. .. ). E Bartleby tampouco aceita, ele nio afirma urn preferivel que

2 Philippe Jaworski, Melville, le desert et l'empire, Presses de l'Ecole Norma
Ie, p. 19.

consistiria em continuar copiando, limita-se a colocar sua impossibi
lidade. Em suma, a formula, que recusa sucessivamente gualguer ou
tro ato, ja engoliu 0 ato de copiar que ela seguer precisa recusar. A
formula e arrasadora porgue elimina de forma igualmente impiedosa
o preferivel assim como qualquer nio-preferido. Abole 0 termo sobre
o qual incide~ que ela recusa, mas tam bern 0 outro termo que pare
cia preservar e que se torna impossivel. De fato, ela os torna indistin
tos: cava uma zona de indiscernibilidade, de indetermina<;ao, que nao
para de ereseer entre algumas atividades nao-preferidas e uma ativi
dade preferivel. Qualquer particularidade, qualquer referencia e abo
lida. A formula aniquila "copiar", a unica referencia em rela<;ao aqual
algo poderia ser ou nio ser preferido. Eu preferiria nada a alga: nio
uma vontade de nada, mas 0 crescimento de urn nada de vontade.
Bartleby ganhou 0 direito de sobreviver, isto e, de permanecer imovel
e de pe diante de uma parede cega. Pura passividade paciente, como
diria Blanchot. Ser enquanto ser, e nada mais. Pressionam-no a dizer
sim ou nao. Mas se ele dissesse nao (cotejar, sair... ), se ele dissesse sim
(copiar), seria rapidamente vencido, considerado inutil, nao sobrevi
veria. So pode sobreviver volteando num suspense que mantem todo
mundo adistancia. Seu meio de sobrevivencia consiste em preferir new
cotejar, mas por isso mesmo nao preferir copiar. Precisava recusar urn
para tornar 0 outro impossivel. A formula e em dois tempos, e nao
para de se recarregar a si mesma, repassando pelos mesmos estados.
Por isso 0 advogado tern a impressao vertiginosa, a cada vez, de gue
tudo recome<;a do zero.

Dir-se-ia inicialmente que a formula e como a rna tradu<;ao de
uma lingua estrangeira. Mas ouvindo-a melhor, seu esplendor desmente
essa hipotese. Talvez seja ela que cava na lingua uma especie de lin
gua estrangeira. A proposito das agramaticalidades de Cummings, pro
pos-se considera-Ias como provenientes de urn dialeto diferente do in
gles standard e cujas regras criadoras seria possivel extrair. 0 mesmo
ocorre no caso de Bartleby; a regra estaria nessa logica da preferencia
negativa: negativismo para alem de toda nega<;ao. Mas, se e verdade
que as obras-primas da literatura formam sempre uma especie de lin
gua estrangeira no interior da lingua em que estao escritas, qual ven
to de loucura, qual sopro psicotico se introduz assim na linguagem?
Eproprio da psicose por em a<;a.o urn procedimento que consiste em
tratar a lingua ordinaria, a lingua standard, de modo a faze-Ia "resti
tuir" uma lfngua original desconhecida que talvez fosse uma proje<;a.o

82 Gilles Deleuze Crttica e Clinica 83



da lingua de Deus e que arrastaria consigo toda a linguagem. Proce
dimentos desse genero aparecem na Fran,a com Roussel e Brisset, na
America com Wolfson. Nao enotadamente nisso que consiste a vo
ca<;ao esquizofrenica cia literatura americana, fazer escorrer assim a
lingua inglesa, Ii for,a de derivas, de desvios, de subtra,ao ou de adi
,ao sintaticas (por oposi,ao it sintaxe standard?)? Inrroduzir urn pouco
de psicose na neurose inglesa? Inventar uma nova universalidade?
Conforme a necessidade, convocam-se as autcaS lfnguas no interior do
ingles para melhor faze-Io restituir urn eco dessa lingua divina de tem
pestade e de trovao. Melville inventa uma lingua estrangeira que cor
re sob 0 ingles e que 0 arrasta: e 0 OUTLANDISH, ou 0 Desterri
torializado, a lingua da Baleia. Donde 0 inreresse dos estudos relati
vos ao Moby Dick que se apoiam nos Numeros e nas Letras e no seu
sentido criptico para destacar ao menos urn esqueleto da lingua origi
Daria inumana au sobre-humana3. Ecomo se tres opera<;oes se en
cadeassem: urn ceno tratamento cia lingua; 0 resultado desse tratamen
to, que teode a constituir no interior cia lingua uma lingua original; e
o efeito, que consiste em arrastar toda a linguagem, em faze-Ia fugir,
em impeli-Ia para seu limite proprio a fim de the descobrir 0 Fora, si
leocio au musica. Desse modo, urn grande livre esempre 0 avesso de
urn outro livre que s6 se escreve na alma, com silencio e sangue. Nao
e apenas Moby Dick, e tambem Pierre, no qual Isabel afeta a lingua
com urn murmurio incompreensivel, como urn baixo continuo que con
duz toda a linguagem aos acordes e aos sons de seu violao. E Billy Budd,
natureza angelical ou adamica, sofre de uma gagueira que desnatura
a lingua, mas tambern traz Ii tona 0 Alem musical e celestial da lin
guagem inteira. Como em Kafka, "urn pio dolorido" emb~ralha a
ressonancia das palavras, enquanto a irma ja prepara 0 violino que
responde a Gregor.

Bartleby tambem e uma natureza angelical, adamica, mas seu caso
parece diferente, pois nao dispoe de urn Procedimento geral, mesmo
que seja a gagueira, para tratar a lingua. Contenta-se com uma breve
Formula, correta na aparencia, quando muito urn rique localizado que
ocorre por vezes. No entanto, 0 resultado, 0 efeito e0 mesmO: cavar
na lingua uma especie de lingua estrangeira e confrontar toda a lin
guagem com 0 silencio, faze-Ia cair nO silencio. Bartleby anuncia 0

longo silencio no qual penetrara Melville, rompido apenas pela musi-

3 Cf. Viola Sachs, La Contre-Bible de Melville, Mouton.

ca dos poemas e de onde so saira para Billy Budd". 0 proprio Bartleby
so tinha como safda calar-se e retirar-se para tta.s de seu biombo cada
vez que pronunciava a formula, ate seu silencio final na prisao. De
pois da formula nao ha mais nada a dizer: ela equivale a urn procedi
mento, supera sua aparencia de particularidade.

o proprio advogado faz a tearia das razoes pelas quais a formu
la de Bartleby arrasa a linguagem. Toda linguagem, sugere ele, tern
referencias ou pressupostos (suposir;oes, assumptions). Nao eexata
mente 0 que a linguagem designa, mas 0 que the permite designar. Uma
palavra supoe sempre outras palavras que podem substituf-Ia, com
pleta-Ia ou formar com ela alternativas: sob essa condi,ao a lingua
gem se distribui de modo a designar coisas, estados de coisas e a~oes,

segundo urn conjunto de conven,oes objetivas, explicitas. Talvez haja
tambern outras convenr;6es, implfcitas e subjetivas, urn outro tipo de
referencias ou de pressupostos. Ao falar, nao s6 indico coisas e a~oes

mas ja realize atos que asseguram uma rela~ao com 0 interlocutor
segundo nossas situa~oes respectivas: mando, interrogo, prometo, ro
go, emito "atos de fala" (speech act). Os atos de fala sao auto-referen
ciais (eu efetivamente mando ao dizer "ordeno-Ihe... "), enquanto as
proposir;oes constatativas referem-se a outras coisas e a putras pala
vras. Ora, e esse duplo sistema de referencias que Bartleby arrasa.

A formula I PREFER NOT TO exclui qualquer alternativa e en
gole 0 que pretende conservar assim como descarta qualquer outra
coisa; implica que Bartleby para de copiar, isro e, de reproduzir pala
vras; cava uma zona de indeterminar;ao que faz com que as palavras
ja nao se distingam, produz 0 vazio na linguagem. Mas tambern de
sarticula os atos de fala segundo os quais urn patrao pode comandar,
urn amigo benevolente fazer perguntas, urn homem de fe prometer. Se
Bartleby recusasse, poderia ainda ser reconhecido como urn rebelde
ou revoltado, e a esse titulo desempenharia urn papel social. Mas a
formula desarticula todo aro de fala, ao mesmo tempo que faz de Bar
tieby urn puro excluido, ao qual ja nenbuma situa,ao social pode ser
atribuida. E0 que 0 advogado percebe com terror: rodas as suas es
peran,as de trazer Bartleby de volta Ii razao desmoronam, porque
repousam sobre uma l6gica dos pressupostos, segundo a qual urn pa
trao "espera" ser obedecido, au urn amigo benevolente, escutado, aD

4 Sabre Bartleby e a silencia de Melville, d. Armand Farrachi, La Part du
silence, Barraulr, pp. 40-45.
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passo que Bartleby inventou uma nova 16gica, uma /6gica da prefe
rencia que esuficiente para minar os pressupostos cia linguagem. Como
observa Mathieu Lindon, a formula "desconecta" as palavras e as
coisas, as palavras e as a~6es, mas tambern os arcs e as palavras: ela
corta a linguagem de qualquer referencia, em conformidade com a vo
ca~ao absoluta de Bartleby, ser urn homem sem referencias, aquele que
surge e desaparece, sem referencia a si meSilla nem a Dutra coisas. Por
isso, apesar de seu aspecto correto, a formula funciona como uma
autentica agramaticalidade.

Bartlebye a Celibatario, de quem Kafka dizia: "Ele tem par chao
56 0 que necessitam seus dais pes, e por ponto de apoio 56 0 que po
dem cobrir suas duas maos" - aquele que deita na neve no inverno
para marrer de frio como uma crian~a, aquele que nao tinha nada para
fazer alem de seus passeios, mas que podia faze-los em qualquer lu
gar, sem se deslocar6. Bartleby e 0 homem sem referencias, sem pos
ses, sem propriedades, sem qualidades, sem particularidades: e liso
demais para que nele se possa pendurar uma particularidade qualquer.
Sem passado nem futuro, einstantaneo. I PREFER NOT TO e a f6r
mula qufmica ou alquimica de Bartleby, mas pode-se ler ao avesso, I
AM NOT PARTICULAR, nao sou particular, como a complemento
indispensavel. Todo a seculo XIX sera atravessado par essa busca do
homem sem nome, regicida e parricida, Ulisses dos tempos modernos
("sou Ninguem"): 0 homem esmagado e mecanizado das grandes me
n6poles, mas de onde se espera, talvez, que saia 0 Homem do futuro
ou de urn mundo novo. Num mesmo messianismo, ele ora e vislum
brado no Proletario, ora no Americano. 0 romance de Musil tambern
seguira essa busca e inventara a nova logica da qual a homem sem
qualidades e ao mesmo tempo a pensador e a produto7. E de Melville
a Musil a deriva~ao nos parece certa, embora nao seja preciso busca-

5 Mathieu Lindon, "Bartleby", Delta 6, maio de 1978, p. 22.

(, 0 grande texto de Kafka Uournal, Grasset, pp. 8-14) ecomo outra versao
de Bartlehy.

7 Blanchot mosrrou que 0 personagem de Musil nao eapenas sem qualida
des, mas "sem parricularidades", ja que nao tern subsrancia nem qualidades (Le
Livre avenir, GaHimard, p. 203). Que esse tema do Homem sem particularida
des, 0 Ulisses dos Tempos Modernos, surj.] ct'do no seculo XIX atesto.-o no. Fran<;a
o Iivro estranhissimo de Ballanche, amigo de Ch3tC'aubriand, Essais de palingenesie
socidle, especialmente "La Ville des expiations" (1827).

la na dire,ao de Bart/eby, mas antes de Pierre or the ambiguities. 0
casal incestuoso Ulrich-Agathe ecomo uma retomada do casal Pierre
Isabel, e em ambos as casos a irma silenciosa, desconhecida au esqueci
da nao e uma substituta da mae, mas, ao contrario, a aboli~ao da di
feren~a sexual como particularidade em proveito de uma rela~ao andro
gina segundo a qual tanto Pierre quanto Ulrich sao ou tornam-se mu
lher. No caso de Bartleby, sera que a rela,ao com a advogado eigual
mente misteriosa e indica por sua vez a possibilidade de urn devir, de
um novo homem? Podera Bartleby conquistar a lugar de seus passeios?

Talvez Bartleby seja a louco, a demente, a psic6tico ("uma desar
dem inata e incuravel" da alma). Mas como sabe-Io, se nao se levam
em conta as anomalias do advogado, que se comporta 0 tempo todo
de modo muito esquisito? 0 advogado acaba de ser promovido na sua
profissao a urn cargo importante. Recorde-se que 0 presidente Schreber
tambern so libera seu proprio d~1frio na sequencia de uma promoc;ao,
como se esta the desse a audacia de arriscar. Mas 0 que 0 advogado
vai arriscar? Ele ja tern dois copistas que, urn pouco como os escritu
rarios de Kafka, sao duplos invertidos, urn normal pela manha e em
briagado de tarde, 0 outro em estado de perpetua indigest:io de ma
nha, mas quase normal atarde. Tendo, pois, necessidade de urn copista
suplementar, ele contrata Bartleby, sem nenhuma referencia, apos uma
curta conversa, porque seu aspecto livido the parece dar testemunho
de uma constancia capaz de compensar a irregularidade dos outros
dais. Mas desde a primeiro dia ele coloca Bartleby num estranho agen
ciamento (arrangeme.nt): este permanecera no proprio gabinete do
advoq;-ado, perto das ponas do fundo que 0 separam do escritorio dos
escft \Tentes, entre uma janela que da para uma parede vizinha e urn
biorrJoo verde como urn prado, como se fosse importante que Bartleby
pudesse ouvir, mas nao ser visto. Se e uma inspira~ao do advogado
ou urn acordo depois da curta conversa, jamais 0 saberemos. 0 fato e
que, tornado nesse agenciamento, Bartleby invisivel faz urn trabalho
"mecanico" consideravel. Ora, taO logo 0 advogado pretende faze-Io
abandonar seu biornbo, Bartleby ernite sua formula. E, nessa prirnei
ra ocorrencia como nas seguintes, 0 advogado se encontra desarma~

do, desamparado, estupefato, fulminado, sem resposra nem parada.
Bartleby deixa de copiar e se mantem no mesmo lugar, impavido. Sa
be-se a que extremos 0 advogado precisa recorrer para se livrar de
Bartleby: voltar para casa, depois decidir-se a mudJr de local de tra
balho, fugir por rnuitos dias, escondendo-se para escapal as queixas
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do novo locatario do escritorio. Que estranha fuga, na qual 0 errante
advogado mora em seu cabriole... Desde 0 agenciamento inicial ate essa
fuga irreprimivel, cainica, tudo e esquisito e 0 advogado se comporta
como urn louco. Em sua alma alternam-se os desejos de assassinato e
as declarac;aes de amor em relaC;ao a Bartleby. 0 que aconteceu? Sera
urn caso de loucura a dois, ai tambem uma relaC;ao de duplo, uma
relaC;ao homossexual quase reconhecida ("sim, Bartleby... nunca me
sinto tao eu mesmo como quando sei que voce esta ai... atinjo urn
designio predestinado de minha vida... ")?

Pode-se supor que a contratac;ao de Bartleby foi uma especie de
pacto, como se 0 advogado, depois de sua promoc;ao, tivesse decidi
do converter esse personagem, sem referencias objetivas, num homem
de confian,a que Ihe deveria tudo. Quer fazer dele 0 seu homem. 0
pacto consiste no seguinte: Bartleby copiara, pr6ximo de seu chefe, a
quem ouvira, mas nao sera visto, tal como urn passaro noturno que
nao suporta ser olhado. Entao, nao hi duvida, no momenta em que 0

advogado pretende (sem sequer faze-Io de prop6sito) tirar Bartleby de
seu biombo para cotejar as capias com as outros, quebra 0 pacta. Por
isso Bartleby, ao mesmo tempo que "prefere nao" cotejar, ja nao pode
continuar copiando. Bartleby se expora avista, e mais ate do que lhe
pedem, plantado teso feito urn pau no meio do escrit6rio, porem nao
copiara mais. 0 advogado tern disso urn sentimento obscuro, ja que
supae que, se Bartleby para de copiar, e porque tern problemas na vista.
E com efeito, exposto avista, Bartleby por sua vez deixa de ver, e de
olhar. Adquiriu 0 que de certa maneira the era inato, a enfermidade
lendaria, caolho e maneta, que faz dele urn autactone, alguem que nasce
no lugar e permanece no lugar, enquanto a advogado desempenha
necessariamente a fun~ao do traidor condenado a fugir. Vma obscura
culpa flui sob os protestos do advogado cada vez que ele invoca a fi
Iantropia, a caridade, a amizade.· De fato, 0 advogado quebrou 0 agen
ciamento que ele mesmo havia organizado; e eis que Bartleby extrai
dos escombros urn tra,o de expressiio, PREFIRO NAO, que vai pro
liferar sobre si, contaminar os outros, afugentar 0 advogado, mas tam
bern fazer fugir a linguagem, aumentar uma zona de indetermina~ao

ou de indiscernibilidade tal que as palavras ja nao se distinguem umas
das outras e os personagens tampouco, 0 advogado fugindo e Bartleby
im6vel, petrificado. 0 advogado se pae a vagabundear enquanto Bar
tieby permanece tranqiiilo, mas e porque permanece tranqiiilo e nao
se desloca que Bartleby sera tratado como urn vagabundo.

Sera que entre 0 advogado e Bartleby existe uma relaC;ao de iden
tificaC;ao? Mas 0 que e uma tal relac;ao, e em que sentido ela vail No
mais das vezes, uma identifica~ao parece fazer com que intervenham
tres elementos, que alias podem alternar-se, permutar-se: uma forma,
imagem ou representa~ao,retrato, modelo; urn sujeito ao menos vir
tual; e as esfor~os do sujeito para tamar forma, se apropriar da ima
gem, adaptar-se a ela e adapta-Ia a si. Trata-se de uma operaC;ao com
plexa que passa por todas as aventuras da semelhanc;a e que sempre
corre 0 risco de cair na neurose ou de converter-se em narcisismo. Ea
"rivalidade mimetica", dizem. Mobiliza uma fun~ao paterna em ge
ral: a imagem e por excelencia uma imagem do pai, e 0 sujeito e urn
filho, mesmo se as determinac;aes se intercambiam. 0 romance de for
mac;ao, poderiamos chama-Io igualmente de romance de referencia,
oferece numerosos exemplos.

Ebern verdade que muitos romances de Melville comec;am com
imagens ou retratos e parecem contar a histaria de uma forma~ao sob
uma funC;ao paterna: e 0 caso de Redburn. Pierre or the ambiguities
comec;a com a imagem do pai, estatua e quadro. Mesmo Moby Dick
primeiro acumula as informa~6es para dar uma forma abaleia e tra
c;ar-Ihe a imagem, ate 0 sombrio quadro no albergue. Bartleby nao falta
aregra, e os dois escriturarios sao como imagens de papel, simetricos
inversos, e 0 advogado desempenha tao bern uma funC;ao de pai que 0

leitor tern dificuldade de acreditar que esta em Nova York. Tudo co
me~a como num romance ingles, em Londres e de Dickens. Mas a cada
vez algo estranho se produz que turva a imagem, afeta-a de uma in
certeza essencial, impede que a forma "pegue", mas tambem desfaz 0

. sujeito, lanc;a-o aderiva e elimina qualquer funC;ao paterna. S6 entao
as coisas come~am a ficar interessantes. A estatua do pai da lugar ao
seu rerrato, muito mais ambfguo, depois a urn outro retrato, que e 0

de qualquer urn ou de ninguem. Perde-se as referencias, e a forma~ao

do homem cede 0 passo a urn nOvo elemento desconhecido, ao misterio
de uma vida nao-humana informe, urn Squid. Tudo comec;ava a in
glesa, mas continua-se aamericana, segundo uma linha de fuga irre
sisrive!. Ahab pode dizer com todo 0 direito que ele foge de toda par
te. A funC;ao paterna se perde em favor de forc;as ambiguas mais obs
curas. 0 sujeito perde sua textura em favor de urn patchwork, de uma
colcha de retalhos que prolifera ao infinito: 0 patchwork americano
torna-se a lei da obra melvilliana, desprovida de centro, de avesso e
de direito. Ecomo se trac;os de expressao escapassem da forma, seme-

I
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lhantes as linhas abstratas de uma escrita desconhecida, semellhantes
as rugas que se contraem desde a fronte de Ahab ate a da Baleia se
melhantes as correias m6veis tomadas por "horriveis conton;6es" 'que
passam atraves dos cabos fixos e sempre ameat;am arrastar urn mari
nheiro ao mar, urn sujeito amarte8. Em Pierre or the ambiguities, 0

sorriso inquietante do rapaz desconhecido, no guadro que se pareee
tanto com 0 do pai, funciona como urn tra<;o de expressao que se eman
cipa e esuficiente para desfazer qualquer semelhan<;a, assim como a
fazer vacilar a sujeito. I PREFER NOT TO e tam bern urn tra~o de ex
pressao que contamina tudo, fugindo aforma lingtiistica, destituindo
a pai de sua palavra exemplar, tanto quanta a filho de sua possibili
dade de reproduzir au de copiar.

Eainda urn processo de identifica<;ao, mas tornau-se psic6tico,
em vez de seguir as aventuras cia neurose. Urn pOlleD de esquizofrenia
escapa cia neurose do velho mundo. Podemos reagrupar tres caracte
risticas distintivas. Em primeiro lugar, 0 trar;o de expressiio informal
se opae a imagem ou a forma expressada. Em segundo lugar, ja nao
ha urn sujeito que se eleva ate a imagem, com exito ou fracassando.
Dirfamos de preferencia que uma zona de indistinr;iio, de indiscer
nabilidade, de ambigiiidade se estabelece entre dois termos, como se
eles tivessem atingido 0 ponto que precede imediatamente sua respec
tiva diferencia~ao: nao uma similitude, mas urn deslizamento, uma vi
zinhan~a extrema, uma contigiiidade absoluta; nao uma filia~ao na
tural, mas uma a1ian~a contranatureza. Trata-se de uma zona "hiper
borea", "artica".]a nao euma questao de Mimese, porem de devir:
Ahab nao imita a baleia, ele torna-se Moby Dick, entra na zona de vi
zinhan~a onde ja nao pode distinguir-se de Moby Dick e golpeia-se a
si mesmo ao golpea-Ia. Moby Dick e a "muralha bern proxima" com
a qual ele se confunde. Redburn renuncia a imagem do pai para in
troduzir-se nos tra~os ambiguos do irmao misterioso. Pierre nao imi
ta 0 pai, mas adentra a zona de vizinhan~a onde ja nao pode distin
guir-se de sua meia-irma Isabel e torna-se mulher. Enquanto a neuro
se se debate na rede de urn incesto com a mae, para melhor identifi
car-se com 0 pai, a psicose libera urn incesto com a irma como urn devir,

8 Regis Durand mostrou essa fun~ao das linhas desenfreadas no navio baleei
ro em oposio:;:ao aos cabos formalizados: Melville, signes et metaphores, L'Age
d'homme, pp. 103-107.0 livro de Durand (1980) e 0 de Jaworski (1986) estao
entre as analises rna is profundas de Melville publicadas recentemente.

uma livre identifica~ao do homem e da mulher: do mesmo modo, Kleist
emite tra~os de expressao atipicos, quase animais, gagueiras, rangidos,
rictos que alimentam sua conversa passional com a irma. Eque em
terceiro lugar a psicose persegue seu sonho, assentar uma funr;iio de
universal fraternidade que ja nao passa pelo pai, que se constroi 50

bre as rUlnas da fun~ao paterna, supae a dissolU\;ao de toda imagem
de pai, segundo uma linha autonoma de alianc;a e. de vizinhan<;a que
faz da mulher uma irma, do outro homem urn irmao, semclhante a
terrivel "corda do macaco" que une Ismael e Queequeg como casa
dos. Sao as tres caracteristicas do sonho americano, compondo a nova
identificac;ao, 0 novo mundo: 0 Trac;o, a Zona e a Fun<;ao.

Estamos misturando personagens tao diferentes quanto Ahab e
Bartleby. No entanto, nao sao em tudo opostos? A psiquiatria mel
villiana invoca constantemente dais palos: os monomaniacos e os hi
pocondriacos, as demonios e os anjos, os carrascos e as vitimas, os
Rapidos e os Lentos, os Fulminantes e os Petrificados, os Impuniveis
(para alem de qualquer puni~ao) e as Irresponsaveis (para aquem de
qualquer responsabilidade). Qual e a ato de Ahab quando arremessa
seus dardos de fogo e de loucura? E ele quem rompe urn pacta. Ele
trai a lei dos baleeiros, que consiste em dar ca~a a qualquer baleia sa
que encontrem, sem escolher. Ele sim escolhe, perseguind'o sua iden
tifica~ao com Moby Dick, lanc;ado em seu devir indiscernlvel, colo
cando sua tripula<;ao em perigo de morte. Eessa monstruosa prefe
rencia que 0 tenente Starbuck the censura amargamente, pensando ate
em matar 0 capitao desleal. E0 pecado prometeico por excelencia,
escolher9• Era a caso da Pentesileia de Kleist, Ahab-mulher que havia
escolhido seu inimigo como seu duplo indiscernivel, Aquiles em desa
fio a lei das Amazonas, que proibe preferir urn inimigo. A sacerdotisa
e as Amazonas veem nisso uma trai~ao que a loucura sanciona numa
identifica~aocaniba!. 0 proprio Melville colaca em cena outro demo
nio monomaniaco, 0 mestre d'armas Claggart, em seu ultimo roman
ce, Billy Budd. A fun~ao subalterna de Claggart nao deve iludir: nao
mais que a capitao Ahab, ele tampouco e urn caso de maIdade psico-

9 Georges Dumezil (prefacio a Charachidze,Promethee ou Ie Caucase, Flam
marion: "0 miro grego de Prometeu permaneceu atraves das epocas urn objeto de
reflexao e de referencia. 0 deus que nao participa na lura dinasrica de seus irmaos
contra a primo Zeus, mas que, a titulo pessoal, desafia e ridiculariza 0 proprio Zeus
[... J, esse anarquista toea e perturba em nos zonas obscuras e sensiveis".
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logica, mas de perversao metafisica, que consiste em escolher sua pre
sa, em preferir uma vitima escolhida com uma especie de arnor, ao inves
de fazer reinar a lei dos navios, que Ihe ordena aplicar a todos uma
mesma discipiina. Ea que sugere a narrador, lembrando uma antiga
e misteriosa teoria cuja apresenta~ao ja Sf encontrava em Sade: a lei,
as leis comandam uma natureza sensivel segunda, ao passe que seres
depravados par inatismo participam de uma terrivel Natureza supra
sensivel e primeira, original, oceanica, que atraves deles persegue seu
proprio objetivo irracional, Nada, Nada, e que nao conhece leilo. Ahab
perfurara a muro, ainda que nada haja atras dele, e fara do nada a
objeto de sua vontade: "Para mim, essa baleia branca ea tal muralha,
bern perto de mim. Par vezes penso que para alem dela nao ha nada,
mas tanto pior...". Desses seres obscuros como os peixes dos abismos
Melville diz que so a olho do profeta, e nao do psicologo, e capaz de
-adivinha-los, diagnostica-los, sem poder prevenir sua IOlica empreita
cia, "misterio de iniqiiidade" ...

Ja estamos em condi,i'ies de classiflcar as grandes personagens
de Melville. Num polo, esses monomaniacos au demonios, que erigem
uma preferencia monstruosa, levados pela vontade de nada: Ahab,
Claggart, Babo... Mas no outro polo estao esses anjos au santos hi
pocondrfacos, quase estupidos, criaturas de inoceneia e de pureza,
vitimas de uma fraqueza constitutiva, mas tambern de uma estranha
beleza, petrificados par natureza e que preferem... absolutamente ne
nhuma vontade, urn nada de vontade a uma vontade de nada (0 "nega
tivismo" hipocondriaco). 56 conseguem sobreviver tornando-se pedra,
negando a vontade, e se santificam nessa suspensaoll . ECereno, Billy
Budd e acima de tudo Bartleby. E ainda que as dais tipos se oponham
em todos os sentidos, uns traidores inatos e os outros traidos por es
sencia, uns, pais monstruosos que devoram seus filhos, os outros, fi-

10 Sobre essa concePs:ao de duas Naturezas em Sade (a teoria do papa na
Nouvelle Justine), d. Klossowski, Sade man prochain, Seuil, pp. 137 e ss.

11 Cf. a concep<;:ao da santidade segundo Schopenhaeur, como 0 ato peIo
qual a Vontade se nega na supressao de toda particularidade. Pierre Leyris, no seu
segundo prefacio a Billy Budd (Gallirnard), lembra 0 interesse profundo de Mel
ville par Schopenhauer. Nietzsche via em Parsifal 0 prot6tipo do santo schopen
haueriano, uma especie de Bartleby. Mas, segundo Nietzsche, 0 homem prefere
ainda urn demonio a urn santo: "0 homem prefere ainda querer 0 nada, a niio
querer..."(Genealogie de fa morale, III, § 28).

lhos abandonados sem pai, eles freqiientam urn mesmo mundo e for
mam alternancias, assim como na escrita de Melville, e tambem de
Kleist, se alternam os processos estacionarios e congelados e os pro
cedimentos de louca velocidade: 0 estilo, com sua sucessao de catatonias
e precipita,6es... Eque uns e outros, as dais tipos de personagem, Ahab
e Bartleby, pertencem a essa Natureza primeira, eles a habitam e a
comp5em. Tudo os opne e, contudo, talvez seja a mesma criatura,
primeira, original, teimosa, vista pelos dois lados, apenas marcada por
urn sinal "mais" ou par urn sinal "menos": Ahab e Bartlehy, como para
Kleist a terrivel Pentesileia e a dace e pequena Catarina, a alem e a
aquem da consciencia, aquela que escolhe e aquela que nao escolhe, a
que uiva como uma loba e a que preferiria-nao-falarI2.

Em Melville ha enflm urn terceiro tipo de personagem, a que esta
do lado da lei, guardiao das leis divinas e humanas da natureza segonda:
e a profeta. Ao capitao Delano falta singularmente a olho do profeta,
mas Ismael em Moby Dick, ocapitao Vere de Billy Budd, a advoga
do de Bartleby tern esse poder de "Ver": eles sao aptos para captar e
compreender, tanto quanto possivel, os seres da Natureza primeira,
os grandes demonios monomaniacos ou as santos inocentes, e as ve
zes ambos. Par sua vez, nao Ihes falta, contudo, ambigiiidade. Aptos
para adivinhar a Nafureza primeira que as fascina, sao, nao obstante,
os representantes da natureza segunda e de suas leis. Portam a ima
gem paterna: parecem bans pais, pais benevolentes (au ao menos gran
des irmaos protetores, como Ismael em rela,ao a Queequeg). Mas nao
chegam a evitar os demonios, pois estes sao rapidos demais para a lei,
demasiado surpreendentes. E nao salvam 0 inocente, 0 irresponsavel:
eles a imolam em nome da lei, fazem a sacrificio de Abraao. Sob a
mascara paterna, tern uma especie de dupia identifica~ao: com 0 ino
ceote) par quem sentem urn verdadeiro amor, mas tambem com 0

demonio) vista que rompem asua maneira 0 pacta com a inocente que
amam. Portantoeles traem, mas de uma maneira diferente de Ahab
au Claggart: estes infringiam a lei, enquanto Vere au a advogado, em
nome da lei, rompem urn acordo implicito e quase inconfessavel (mes
rna Ismael parece afastar-se de seu irmaa selvagem Queequeg). Con
tinuam prezando 0 inocente que eles condenaram: 0 capitao Vere mor-

12 Cf. Kleist, carta a H.J. von Collin, dezembro de 1808 (Carrespondance,
Gallimard, p. 363). Catherine de Heilbronn tern ela mesrna sua Formula, proxi
ma da de Bartleby: "Eu nao sei", au, mais brevemente: "Sei nao".
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rera murmuranda a name de Billy Budd, e as ultimas palavras da ad
vogado para conduir seu relata serao: "Ah, Bartleby! Ah, humanida
de!", indicando assim nao uma conexao, mas, ao contra,rio, uma al
ternat iva em que ele deve escalher contra Bartleby a lei demasiada
humana. Dilacerados por suas contradic;6es entre as duas Naturezas,
tais personagens sao muito importantes, mas nao tern a estatura dos
dais Dutros. Sao antes Testemunhas, recitantes, interpretantes. Ha urn
problema que escapa a esse terceiro tipo de personagem, urn proble
ma rnais elevado que se resolve entre os dais Dutros.

a vigarista: seus truques 13 (The Confidence-man, urn pOlleD co

mo se diz Medicine-men, 0 Homem-confianc;a, 0 Hornern de confian
<;a) esta salpicada de reflexaes de Melville sabre a romance. A primeira
dessas reflex6es consiste em reivindicar as direitos de urn irraciona
lismo superior (Cap. 14). Por que 0 romancista se consideraria obri
gado a explicar 0 comportamento de seus personagens e a lhes dar
razoes se a vida por sua vez nunca explica nada e deixa nas suas cria
turas tantas zonas obscuras, indiscerniveis, indeterminadas, que desa
fiam qualquer esclarecimento? Ea vida que justifica, ela nao precisa
ser justificada. 0 romance ingles, e ainda mais 0 romance frances, sen
tern a necessidade de racionalizar, ainda que nas ultimas paginas, e a
psicologia constitui sem duvida a ultima forma do racionalismo: 0 leitor
ocidental espera a ultima palavra. A psicanalise, a esse respeito, re
lan~ou as pretensoes da razao. Mas, se ela quase nao poupou as gran
des obras romanescas, nenhum grande romancista de sua epoca con
seguiu se interessar muito pela psicamilise. 0 ato fundador do romance
americano, 0 mesmo que 0 do romance russo, consistiu em levar 0

romance para longe da via das razoes e dar nascimento a esses perso
nagens que estao suspensos no nada, que s6 sobrevivem no vazio, que
canservam seu misteria ate a fim e desafiam a logica e a psicolagia.
Mesmo sua alma, diz Melville, eurn "vazio imenso e terrorifico" , e 0

carpo de Ahab e uma "cancha vazia". Se passuem alguma formula,
ela certamente naa e explicativa, e 0 PREFIRO NAo cantinua senda
uma formula cabalistica, assim cama a da Hamem da subsalo, que
naa pade impedir que 2 e 2 sejam igual a 4, mas que naa se RESIG
NA a isso (prefere naa 2 e 2 ser igual a 4). 0 que canta para urn gran
de romancista, Melville, Dostoievski, Kafka ou Musil, eque as coisas
permane<;:am enigmaricas e, conrudo, nao-arbitnirias: em suma, uma

13 Trad. bras. Eliana Sabino, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1992. [N. do T.]

nova l6gica, plenamente uma 16gica, mas que nao nos reconduza a
razaa e que capte a intimidade da vida e da marte. 0 romancista tern
a alha da profeta, naa a alhar da psicologa. Para Melville, as tres
grandes categorias de personagens pertencem a essa nova logica, as
sim como esta lhes pertence. Assim como a vida, tampouco 0 roman
ce precisa ser justificado, contanto que atinja a Zona buscada, a zona
hiperborea, lange das regiaes temperadas14. E, a bern da verdade, naa
existe a razaa, ela sO existe em peda<;as. Melville, em Billy Budd, de
fine os monomaniacos como os Mestres da razao, por isso etao difi
cil surpreende-los; mas porque seu delirio ede a<;:ao, e porque utilizam
a razao, fazem-na servir a seus fins soberanos, em verdade bern pou
co razoaveis. E os hipocondriacos sao os Excluidos da razao, sem que
se possa saber se nao se excluem a si mesmos, a fim de obter 0 que ela
nao lhes pode dar, 0 indiscernivel, 0 inominavel com 0 qual poderao
confundir-se. Mesmo os profetas, enfim, nao passam de Naufragos da
razao: se Vere, Ismael au 0 advogado se agarram com tanra for<;:a aos
destro<;:os da razao, cuia integridade em van tentam reconstruir, epor
que viram tanto, e 0 que viram marcou-os para sempre.

Mas uma segunda abserva<;aa de Melville (Cap. 44) introduz uma
distin<;:ao essencial entre os personagens do romance. Melville diz que
eprecise sobretudo nao confundir os verdadeiros Originais com os
personagens simplesmente notaveis ou singulares, particulares. Os
particulares, que podem ser muito numerosos num romance, tern ca
racteristicas que determinam sua forma, propriedades que compbem
sua imagem; recebem a influencia de seu meio, e uns dos outros, de
sorte que suas a<;:oes e rea<;:oes obedecem a leis gerais, conservando cada
vez urn valor particular. Do mesmo modo, as frases que pronunciam
lhes sao pr6prias, mas nao deixam de obedecer as leis gerais da lin
gua. 0 original, ao contrario, sequer sabemos se existe algum, com
excessao do Deus primordial, e ja e sorte quando encontramos urn.
Nao se ve bern como urn romance poderia comportar mais do que uma
figura ariginal, declara Melville. Cada ariginal e uma patente Figura
salitaria que extravasa qualquer forma explicavel: lan<;a flamejantes
dardos-tra<;:os de expressao, que indicam a teimosia de urn pensamento

14 A compara<;ao, de Musil a Melville, incidiria sobre os quarro pontos se
guinres: a cririca da razao ("principio de raZ30 insuflCienre"); a denuncia da psi
cologia ("esse grande buraco que chamam de alma"); a nova l6gica ("0 ourro es
tado"); a Zona hiperb6rea (0 "Possivel").
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munidade dos celibatarios segundo Melville, arrastando seus membros
num clevir ilimitado. Um irmao, uma irma, tanto mais verdadeiros
quanta nao sao mais dele, dela, ja que toda "propriedade" foi abolida.
Ardente paixao mais profunda que 0 arnor, vista que ja nao tern subs
tancia nem qualidades, mas trac;a uma zona de indiscernibilidade na
qual ela percorre radas as intensidades em rodos os sentidos, estenden
do-se ate a relac;ao homossexual entre os irmaos e passando pela relac;ao
incestuosa do irmiio e cia irma. Ea relac;ao mais misteriosa, a que leva
Pierre e Isabel, a que arrasta "Roc" e Catherine em 0 morro dos ven
tos uivantes, cada urn sendo Ahab e Moby Dick alternadamente: "Do
que quer que sejam feitas nossas almas, a sua e a minha sao iguais...
Meu amor por Heathdiff se assemelha as rochas eternas do subsolo,
fonte de pouca alegria visivel, mas necessaria... Eu sou Heathcliff!, ele
sempre esta presente em minha mente: nao como urn prazer, assim
como eu nao sou sempre urn prazer para mim mesma, mas como meu
proprio ser. .. " .

Como essa comunidade poderia realizar-se? Como 0 mais elevado
problema poderia ser resolvido? Mas ele ja nao esra resolvido por si
mesmo, precisamente por nao ser pessoal, por ser historico, geogdJi
co, politico? Nao e urn assunto individual ou particular, mas coleti
yo, de urn povo, ou antes, de todos os povos. Nao e urn fantasma edi
piano, mas urn programa politico. 0 celibatario de Melville, Bartleby,
como 0 de Kafka, deve encontrar 0 "lugar de seus passeios", Ameri
ca. 0 americano e aquele que se libertou da funt;ao paterna inglesa, e
o filho de urn pai reduzido a migalhas, de todas as na,oes. Desde an
tes da independencia, os americanos pensam na combina\=ao dos Es
tados, na forma do Estado que seria compativel com sua VOCat;aO; mas
sua voca\=ao nao consiste em reconstituir urn "velho segredo de Esta
do", uma na\=ao, uma familia, uma herant;a, urn pai, mas, antes de tudo,
em constituir urn universo, uma sociedade de irmaos, uma federa\=ao
de homens e de bens, uma comunidade de individuos anarquistas,
inspirada em Jefferson, em Thoreau, em Melville. Tal e a dedara,ao
de Moby Dick (Cap. 26): se 0 homem e 0 irmao do homem, se e dig
no de "confiant;a", nao 0 e por pertencer a uma nat;ao, nem por ser
proprietario ou acionario, e sim unicamente por ser Homem, quando
perdeu essas caracteristicas que constituem sua "violencia", sua "idio
tice", sua "canalhice", quando so tern consciencia de si sob os trat;os
de uma "dignidade democratica", que considera todas as particulari
dades como outras tantas manehas de ignominia que suscitam a an-

gustia ou a compaixao. A America e 0 potencial do homem sem par
ticularidades, 0 Homem original. Ja em Redburn (Cap. 33):

"Nao se pode verter uma unica gota de sangue ame
ricano sem derramar 0 sangue do mundo inteiro. Ingles,
frances, alemao, dinamarques ou escoces, 0 europeu que
zombar de urn americano zomba de seu proprio irmao e poe
em perigo sua alma para 0 dia do Juizo. Nao somos uma
ra<;a estreita, uma tribo nacionalista e carola de hebreus, cujo
sangue esta abastardado par te-Io querido demasiado puro
mantendo uma descendencia direta e casamentos consan
guineos... Somos menos uma nar;ao que urn mundo, pois a
menos que se chame, como Melquisedeque, 0 mundo inteiro
de nosso pai, somos sem pai nem mae... Somos os herdei
ros de todos os seculos de todos os tempos, e nossa heran
<;a, nos a partilhamos com todas as na<;oes... " .

o quadro do prolerario no seculo XIX se apresenta da seguinte
maneira: 0 advento do homem comunista ou a sociedade dos cama
radas, 0 futuro Soviete, visto ser sem propriedade, sem familia e sem
nac;ao, nao possui outra determinac;ao senao a de ser horrtem, Homo
tantum. Mas e tambern 0 quadro do americano, com outros meios, e
os trac;os de urn e outro se misturam e se sobrepoem Com freqiiencia.
A America pensava estar fazendo uma revoluc;ao cuja forc;a seria a
imigrac;ao universal, as emigrados de todos as paises, assim como a
Russia bo1chevista acreditara eStar fazendo uma, cuja for,a seria a
proletarizac;ao universal, "Proletarios de todos as paises... ": duas for
mas da luta de dasses. Desse modo, 0 messianismo do seculo XIX tern
duas cabec;as e se exprime tanto no pragmatismo americano como no
socialismo finalmente russo.

Nao se compreende 0 pragmatismo quando nele se ve uma teo
ria filosofica sumaria, fabricada pelos americanos. Em contrapartida,
compreende-se a novidade do pensamento americana quando se con
sidera 0 pragmatismo como uma das tentativas para transformar 0

mundo e para pensar urn mundo novo, urn homem novo enquanto se
forjam. A filosofia ocidental era 0 cranio, ou 0 Espirito paterno que
se realizava no mundo como total idade, e num sujeito cognoscente
como proprietario. E ao filosofo ocidental que se dirige a injuria de
Melville, "crapula metafisica"? Contemporaneo do transcendentalismo
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americano (Emerson, Thoreau), Melville ja esbo<;a os tra<;os do prag
matisrrio que vira. na sua esteira. Em primeiro lugar, trata-se cia afir
mat;ao de urn muncio em processo, em arquipelago. Nem sequer urn
quebra-cabe~a, cujas pe~as ao se adaptarem reconstituiriam urn todo,
mas antes como urn mura de pedras livres, naD cimentadas, code cada
elemento vale por si meSilla e no entanto tern rela~ao com os demais:
isolados e relac;6es flutuantes, ilhas e entre-ilhas, pontos moveis e li
nhas sinuosas, pais a Verdade tern sempre "bordas retalhadas". Naa
urn cranio, mas urn cordao de vertebras, uma medula espinhal; nao
uma vestimenta uniforme, mas uma capa de Arlequim, meSilla bran
co sobre branco, uma colcha de retalhos de continua<;ao infinita, de
juntura multipla, como a jaqueta de Redburn, de White Jacket ou do
Grande Cosmopolita: a inven~a:o americana por excelencia, pais as
americanos inventaram a coleha de retalhos, no mesmo sentido em que
se diz que os sui~os inventaram 0 cuco. Mas para isso e preciso tam
hem que 0 sujeito conhecedor, 0 tinico proprietario, ceda 0 lugar a uma
comunidade de exploradores, precisamente os irmaos do arquipela
go, que suhstituem 0 conhecimento pela cren~a, ou antes, pela l~con

fian<;a": nao cren<;a num outro mundo, mas confian<;a neste mundo
aqui, e tanto no homem como em Deus ("Vou tentar a ascen<;ao de
Ofo com a esperan{=a, nao com a fe... irei pelo meu caminho... ").

o pragmatismo e esse duplo principio de arquipelago e de espe
ran<;a17.0 que deve ser a comunidade dos homens para que a verdade
seja possivel? Truth e trust. 0 pragmatismo nao cessara de lutar em
duas frentes, como ja Melville: contra as particularidades que op6em
o homem ao homem e alimentam uma desconfian<;a irremediavel, mas

17 Jaworsky analisou particularmenre esse mundo em arquipelago ou essa
experiencia em colcha de retalhos. Esses temas estariio presentes em todo 0 pragma
tismo, especialmenre nas mais belas piginas de William James: 0 mundo como lla
queima-roupa". Isso e inseparivel da busca de uma nova comunidade humana.
Em Pierre au fes ambigiiites, 0 misterioso opusculo de Plotinus Plinlimmon ji pode
aparecer como 0 manifesto de urn pragmatismo absoluto. Sobre a hist6ria do prag
matismo em geral, filos6fico e politico, reportar-se a Gerard Deledalle, La Philo
sophie americaine, L'Age d'homme: Royce e particularmente importanre por seu
"pragmatismo absolute", por sua "grande comunidade de Interpretafao" que reune
os individuos. Hi ai muitos ecos melvillianos. E 0 estranho trio de Royce, 0 Aven
tureiro, 0 Beneficiirio e 0 Securitirio, parece sob certos aspectos derivar do trio
de Melville, 0 Monomaniaco, 0 Hipocondriaco e 0 Profeta, ou mesmo remeter aos
personagens de L'Homme afa confiance, que ji prefigurariam sua versao camica.

tambem contra 0 Universal ou 0 Todo, a fusao das almas em nome
do grande amer ou da caridade. 0 que resta as almas, contudo, quando
ja nao se aferram a particularidades, 0 que as impede entao de fun
dir-se num todo? Resta-lhes precisamente sua "originalidade", quer
dizer, urn som que cada uma emite, como urn ritornelo no limite da
linguagem, mas que s6 emite quando toma a estrada (ou 0 mar) com
o proprio corpo, quando leva a vida sem huscar a salva<;ao, quando
empreende sua viagem encarnada sem ohjetivo particular e entao en
contra 0 outro viajante, a quem reconhece pelo som. Lawrence dizia
ser esse 0 novo messianismo ou 0 aporte democratico da lireratura
americana: contra a moral europeia da salva<;ao e da caridade, uma
moral da vida em que a alma s6 se realiza romando a estrada, sem outro
objetivo, exposta a todos os contates, sem jamais tentar salvar outras
almas, desviando-se das que emitem urn som demasiado autoritario
ou gemente demais, formando com seus iguais acordos/acordes mes
mo fugidios e nao-resolvidos, sem outra realiza<;ao alem da Iiherda
de, sempre pronta a libertar-se para realizar-se18. A fraternidade, se
gundo Melville ou Lawrence, e uma questao de almas originais: tal
vez so comece com a morte do pai ou de Deus, mas nao deriva dai, e
uma questao inteiramente diferente - "todas as sutis simpatias da alma
inumeravel, do mais amargo odio ao amor mais apaixonado".

Para tanto e preciso uma nova perspectiva, 0 perspectivismo em
arquipelago, que conjuga panoramica e travelling, como em The En
cantadas. Requer-se uma boa percep<;ao, ouvido e vista, como 0 mos
tra Benito Cereno, e e 0 "percepto", isto e, uma percep~ao em devir,
que deve substituir 0 conceito. Necessita-se de uma comunidade nova,
cujos membros sejam capazes de l~confian<;a", quer dizer, dessa cren
<;a neles mesmos, no mundo e no devir. Bartleby, 0 celibara.rio, tern
de empreender sua viagem e encontrar sua irma, com a qual consu
mira 0 biscoito de gengibre, a nova h6stia. Por rnais que Bartleby viva
enclausurado no escritorio, sem nunca sair, ele nao graceja quando res
ponde ao advogado que lhe prop6e novas ocupa<;6es: "10 fechado de
mais... " . E se 0 impedem de fazer sua viagem, entao seu lugar ja e so
na prisao, onde morre de "desohediencia civil", como diz Thoreau,

18 Lawrence, Etudes sur fa litterature classique americaine, Seuil, "Whitman".
o livro indui tambern dois estudos celebres sobre Melville. Lawrence critica tan
to Melville como Whitman por terem incorrido no que denunciavam; contudo, diz
ele, a literatura americana trafa seu caminho grafas a e1es.
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"0 unico lugar em que urn homem livre podera morar com honradez".
William e Henry James sao efetivamente irmaos, e Daisy Miller, a ra
pariga americana, s6 pede urn pouco de confian~a e se deixa morrer
porque nao obtem esse pouco que pedia. E Bartleby, 0 que pedia ele
senao urn pouco de confian~a ao advogado que Ihe responde com a
caridade, a filantropia, todas as mascaras da fun~ao paterna? A unica
escusa do advogado e que ele recua diante do devir no qual Bartleby,
por sua mera existencia, amea~a arrasta-Io: ja come~am a circular
rumores ... 0 her6i do pragmatismo nao e 0 homem de neg6cios bem
sucedido, e Bartleby, e Daisy Miller, e Pierre e Isabel, 0 irmao e a irma.

Os perigos da "sociedade sem pais" foram denunciados com fre
qiiencia, mas 0 unico perigo e 0 retorno do pai19 . A esse prop6sito,
nao se pode separar 0 fracasso das duas revolu~6es, a americana e a
sovietica, a pragmatica e a dialetica. A emigra~ao universal nao teve
mais exito do que a universal proletarizac;ao. A Guerra de Secessao ja
faz dobrarem os sinos, como 0 fara a liquidac;ao dos Sovietes. Nasci
mento de uma Na~ao, restaura~ao do Estado-na~ao, e os pais mons
truosos retornam galopantes, enquanto os filhos sem pai recomec;am
a morrer. Imagens de papel, esse e 0 destino do Americano bern como
do Proletario. Parem, assim como muitos bolehevistas desde 1917
ouviam os poderes diab6licos batendo a porta, os pragmatistas e ja
Melville viam chegar a mascarada que arrastaria a sociedade dos ir
maos. Bern antes de Lawrence, Melville e Thoreau diagnosticavam 0

mal americano, 0 novo cimento que restabelece 0 muro, a autoridade
paterna e a imunda caridade. Bartleby se deixa entao morrer na pri
sao. Desde 0 inicio, Benjamin Franklin, 0 hipocrita Mercador de para
raios, instala a prisao magnetica americana. 0 navio-cidade reconstitui
a lei mais opressiva, e a fraternidade so subsiste nos gajeiros quando
eles se mantem imoveis no alto dos mastros (White-Jacket). A grande
comunidade dos celibatarios nao passa de uma companhia de boas
vidas, que certamente nao impede 0 celibatario rico de explorar as
pobres operarias lividas, reconstituindo as duas figuras nao-reconci
liadas do pai monstruoso e das filhas orlas (0 paraisa das celibatarias
e a Tartara das raparigas). Por toda parte em Melville aparece a es
croque americana. Qual pader maligna fez do trust uma companhia

19 Cf. 0 livre de Alexander Mitscherlich, Vers La societe sans peres (Gallimard),
de urn ponto de vista psicanalitico que permanece indiferente aos movimentos cia
Hist6ria e que re-invoca os beneficios da Constitui~ao paternal inglesa.

tao cruel quanto a abomimlvel "na~ao universal" fundada pelo Ho
mem dos caes, em The Encantadas? 0 hamem da canfian,a, ande cul
mina a critica melvilliana da caridade e da filantrapia, coloca em cena
uma serie de personagens tortuosos que parecem emanar de urn "Gran
de Cosmapalita" com roupa de caleha de retalhos e que pedem tao
somente... urn pouco de confian~a humana para levar adiante uma
trapa~a multipia e proliferante.

Sao falsos irmaos que urn pai diab6lico envia para restaurar seu
poder sabre os americanos demasiado credulos? Mas 0 romance e tao
complexo que se poderia dizer 0 inverso: essa longa teoria de escroques
seria a versao camica dos irmaos autenticos, tal como os americanos
demasiado desconfiados os veem, ou melhor, ja se tornaram incapa
zes de ve-Ios. Essa coorte de personagens, ate a crian~a misteriosa do
final, talvez seja a sociedade dos Filantrapos dissimulando seu proje
to demoniaco, mas qui~a tambern a comunidade dos irmaos que as
Misantropos ja nao sabem reconhecer quando passam. Com deito, no
seio mesmo de seu fracasso, a revolu~ao americana continua relanc;ando
seus fragmentos, sempre fazendo fugir algo na linha de horizonte, em
barcando para a Lua, tentando perfurar 0 muro, retomando a experi
menta~ao, encontrando uma fraternidade nesse empreendimento, uma
irma nesse devir, uma musica na lingua que gagueja, um'som puro e
acordes desconhecidas em toda a linguagem. 0 que Kafka din! das
"nac;6es pequenas" eo que Melville ja diz da grande naC;ao americana,
na medida em que deve ser precisamente 0 patchwork de todas as
na~6es pequenas. 0 que Kafka dira das literaturas menores e 0 que
Melville ja diz da literatura americana de seu tempo: visto que ha
poucos autores na America, e uma vez que 0 povo lhes e indiferente,
a escritor nao esra em situac;ao de ser bem-sucedido enquanto mestre
reconhecido; porem mesmo no fracasso continua sendo ainda mais 0

partador de uma enuncia~aa coletiva que ja nao depende da historia
literaria e preserva os direitos de urn povo por vir ou de urn devir huma
nolO. Voca~ao esquizofrenica: mesmo catatonico e anorexico, Bartleby
nao e 0 doente, mas 0 medico de uma America doente, 0 Medicine
man, 0 novo Cristo ou 0 irmao de todos n6s.

20 Cf. 0 texto de Melville sobre a literatura americana em "Hawthorne et
ses mousses" (D'ou viens-tu, Hawthorne?, pp. 237-240). Camparar com 0 texto
de Kafka, Journal, pp. 179-182).
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