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LER: no caderno de anotações do escritor ninguém se surpreende por encontrar 
confissões deste gênero: “Sempre esta angústia no momento de escrever...”, e quando 
Lomazzo nos fala do pavor que dominava Leonardo, toda vez que queria pintar, isso 
também compreendemos, pressentimos que poderíamos compreender. 

    Mas um homem que nos confidenciasse: “Sempre angustiado no momento de ler”, um 
outro que não conseguisse ler, salvo em momentos privilegiados, ou aquele que 
transformasse toda sua vida, renunciasse ao mundo, ao trabalho e à felicidade do mundo, a 
fim de abrir um caminho até uma leitura de alguns instantes, sem dúvida lhe 
reservaríamos um lugar junto daquela paciente de Pierre Janet que não lia porque, 
comentava ela, “um livro que se lê fica sujo”. 

    Ouvir música faz daquele que só sente prazer em ouvi-la um músico, e o mesmo se pode 
dizer de quem gosta de ver um quadro. A música,  pintura, são mundos em que penetra 
aquele que possui a chave para eles. Essa chave seria o “dom”, esse dom seria o 
encantamento e a compreensão de um certo gosto. O amador de música, o amador de 
quadros, são personagens que ostentam suas preferências como um mal delicioso que as 
isola e de que se orgulham. Os outros reconhecem modestamente que não têm ouvido. É 
preciso ser dotado para ouvir e ver. O dom é um espaço fechado – sala de concerto, museu 
– do qual a pessoa se cerca para desfrutar de um prazer clandestino. Os que o possuem 
entram e saem a seu bel-prazer. Naturalmente, não se gosta de música só aos domingos; 
essa divindade não é mais exigente de que a outra. 

    Ler nem mesmo requer dons especiais e faz recurso desse privilégio natural. Autor, 
leitor, ninguém é dotado, e aquele que se sente dotado, sente sobretudo que não o é, sente-
se infinitamente desprovido, ausente desse poder que se lhe atribui, e assim como ser 
“artista” é ignorar que já existe uma arte, ignorar que já existe um mundo, ler, ver e ouvir a 
obra de arte exige mais ignorância e um dom que não é dado de antemão, que é preciso de 
cada vez receber, adquirir e perder, no esquecimento de si-mesmo. Cada quadro, cada 
obra musical, faz-nos presente desse órgão de que temos necessidade para acolhê-lo, “dá-
nos” o olho e o ouvido de que necessitamos para ver e ouvir. Os não-músicos são aqueles 
que, por uma decisão inicial, recusam essa possibilidade de ouvir, que se fecham, 
desconfiados. André Breton não aceita a música, por que quer preservar nele o direito de 
ouvir a essência discordante da linguagem, sua música não musical, e Kafka, que se 
reconhece incessantemente fechado à música como ninguém no mundo, não deixa de 
descobrir um de seus pontos fortes: “Sou realmente forte, possuo uma certa forte, e para 
caracterizá-la de maneira breve e pouco clara, é o meu ser não musical”. 

    De um modo geral, aquele que não gosta de música não a suporta, do mesmo modo que o 
homem que repele o quadro de Picasso, o exclui com aversão violenta, como se estivesse 
sentindo-se sob uma ameaça direta. Que ele não tenha sequer olhado para o quadro não 
fala contra sua boa fé. Olhá-lo não está em seu poder. Não o olhar não significa que ele 
esteja cometendo uma falta, é uma forma de sua sinceridade, o pressentimento exato 
dessa forma que lhe fecha os olhos: “Recuso-me a ver isso”. “Não poderia viver com isso 
diante dos olhos.” Essas fórmulas destacam mais fortemente a realidade oculta da obra de 
arte, sua intolerância absoluta, do que as complacências suspeitas do amador. É bem 
verdade que não se pode viver com um quadro sob os olhos. 



    A obra plástica tem sobre a obra verbal a vantagem de tornar mais manifesto o vazio 
exclusivo no interior do qual parece querer permanecer, longe dos olhares. O beijo de 
Rodin deixa-se olhar e até se compraz em sê-lo, o Balzac é sem olhar, coisa fechada e 
dormente, absorvida em si mesma até desaparecer. Essa separação decisiva, da qual a 
escultura faz seu elemento, que, no centro do espaço, dispõe um outro espaço rebelde,  
espaço secreto, evidente e subtraído, talvez imutável, talvez sem repouso, essa violência 
preservada, em face da qual nos sentimos sempre supérfluos, importunos, parece faltar ao 
livro. A estátua que se desenterra e que se apresenta à admiração, nada espera, nada 
recebe, parece antes, arrancada ao seu lugar. Mas o livro que se exuma, o manuscrito que 
sai do jarro para se expor à plena luz da leitura, não nasce de novo, por uma chance 
impressionante? O que é um livro que não se lê? Algo que ainda não está escrito. Ler seria, 
pois, não escrever de novo o livro. Mas fazer com que o livro se escreva ou seja escrito –  
desta vez sem a intermediação do escritor, sem ninguém que o escreva. O leitor não se 
acrescenta ao livro mas tende em, em primeiro lugar, a aliviá-lo de todo e qualquer autor, e 
o que ele tem de tão imediato em sua abordagem, essa sombra tão vã que passa sobre as 
páginas e as deixa intatas, tudo o que dê à leitura a aparência de algo supérfluo, e mesmo a 
pouca atenção, o pouco peso de interesse, toda a ligeireza do leitor afirma a nova ligeireza 
do livro, convertido em livro sem autor, se a seriedade, o trabalho, as pesadas angústias o 
peso de toda uma vida que nele se verteu, experiência por vezes terrível, sempre temida, 
que o leitor paga e, em sua ligeireza providencial considera como nada.          

     
 

 


