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Resumo da Dissertaqf,o

A Dissertag5o propde-se um triplo objectivo convergente: 1. reconstruir as

articulagdes est6tico-hist6rico-ontol6gicas fundamentais do pensamento de

Adorno, a partir de uma leitura microl6gica dos t6picos do belo nafirral (est6tica

do diurno promissor - cap. I), da arte novecentista como "participaqEo no

sombrio" (na naite da Hist6ria - cap. tr) e da natureza morta (memento

crepuscular quedando interdito - cap. trI); 2" expandir e esclarecer o pensamento

adorniano retomando-o na sua voz activa e experimentando-o como modade-

pensar exercendo-se em novas constelagOes da Modernidadg electivamente zuas

afins mas por ele nio inteira ou expressamente pensadas (onde ayulta, central, a

relaq6o "dial6ctica-iluminista" entre a vontade de sistem4 em Kant e a figura da

Raz6o como fatal totalidade abstracta reificada: o Monolito negro de Kubriclq na

linha de Poe a Maldvitch); 3. e connpreend€lo mediante radical confrontagSo

critica - aqui com Heidegger, cuja viragem ontol6gica permite, e obriga a"

repeflsar a relaqio crucral, na obra de arte como no real historico, entre construgf;o

("imanente") e aparigflo ('transcendente").

Numerosas reinterpretaqdes no campo da liter*tura (Sophia, Pessoa"-.), d* pir*ura

(Ruisdael, Ernst, Yan Gogh...), da arquitechra pa Alhambra...) incorporam-se

como "'mofilentos pregnantes", llu€ s6o tamberr "enig[ra$ sem chave", neste

trabalho de elucidagEo tem6tica e de problematizaqlo mdical.

Como prirneirotrogo de urna iavestigagfio rnais vasta, o trabalho argumenta a tese

de que, se numa inteligibilidade 6ntica a aparigSo 6 um efeito da construgEo e, o

Reconciliado, da mediagEo hist6rica, ontologicamente aio sflo apenas os pr6prios

termos da relagio que se invertem, mas desde logo a propria relag[o qu€ se

subverte em "Diferenga".



NOTA PREVIA

Cabe adiantar, numa sucinta pigina preliminar em extra-texto, algumas

telegrAficas observagOes de esclarecimento sobre este trabalho.

A que enquadra todas as outras: trata-se, no conjunto destes tr6s capitulos, da

apresentagio de um sector ainda muito parcial e introdut6rio - redigido ainda como que

numa relagdo angular proped€utica com os nfcleos tem6ticos centrais - de uma

investigagSo que prossegue actualmente em avango na direcgso e na construg5o dessa

centralidade. Se um mapa da compleig6o integral prevista deste estudo - e j6 constitufda,

num estado de primeira redacgio - pode ser tragado, mostrar-nos-ia ele tr6s partes, na

primeira das quais seriam a encontrar quatro capitulos subsequentes i triade ora

estabelecida, e que versam, respectivamente:

(IV) sobre a interconexio entre as est6ticas kantiana e adorniana (mediante uma

leitura da l' Parte da Critica da Faculdade do Jufzo seguindo o duplo fio condutor da

tem6tica do "dia sem nuvens" e da paralinguisticidade <Sprachiihnlichkeit> livre do juizo

reflexionante - contraposta, em Kant como em Adorno, i opressividade l6gica, e

experiencial de mundo, do determinante -, numa exploragSo sistemitica de uma teoria da

constru96o <despositivadu da obra de arte como linguagem redentora da das coisas, que

encontra o seu excesso na idealizada audigEo imaginal da mirsica sem a eorporeidade do

som [ThmR 210]r, e o seu equivalente na despositivizag5o saussureana da langue: donde

o cruzamento com a linguistica do puro diferencial e com as lingufsticas da <incarnagio

no som) como a de Jakobson; e donde, tambdm, a possibilidade de cruzamento do

germanismo dial6ctico e incorporeidade hebraizante adornianos com o regime

fenomenol6gico da estdtica de Merleau-Ponty, tamb6m ele percorrendo o arco

incarnacional que vai da langue como construgdo negativa-diferencial de um sistema do

significante "em ab6bada" [LI-S, 50], d Chair du monde);

(V) um ponto de retoma da relagEo coisa/aparig[o (que em Heidegger 6 pensada

como diferenga ontol6gica, <tem6tica atematicamente) na e como obra artfstica) a partir

de uma tradigio allreia d da Modenridade - na qual mais estreita ou pragmaticamente a

vontade de presentificagio adorniana se move -, a da metafisica grega, neoplat6nica e

medieval da proportio e da lux (bin6mio relido, em retorno, dialecticamente a partir da

nossa contemporaneidade);



(VI) um mergulho no 6mago da Asthetische Theorie, a abordar estruturalmente e

in extenso com fdrrea disciplina t6cnica de reconstrugSo temStica, com particular

inciddncia no tema da natureza e do belo natural, onde julgamos encontrar mais um

desses epis6dios Adorno-contra-Adorno, susceptfvel este, por6m, de ser resolvido em

termos n5o mais dialectiziveis, mas outrossim propriamente ontol6gicos, de uma

presentificagio instante, e nflo mais historicizada e mediada d escala da negatividade de

um "arquifuturo" apofatizante do seu pr6prio messianismo (num caracteristico transpor i
transcenddncia um optimismo do pr6prio pessimismo de Haldcha, desse cumprir-de-lei

mi0do e infinito, enquanto dura a longa espera, que Clement Greenberg via como a chave

do pormenorismo lfmbico do afE-na-suspensdo que timbra o mundo de Kafka, e que Kant,

cujo espfrito em dicotomia absoluta o jovem Hegel equiparava "ao do judaismo", pedia i
tarefa de passagem da legalidade i moralidade postulando a imortalidade do tempo

pr6tico perfectivo da alma);

(VII) uma secgdo 0ltima, de remate e transigdo, que articule Kant, Adorno e

Edgar Poe na "descent into the Maelstrdm" da prd-hist6ria naturalista do sublime (na

relagiio, metacriticamente dialectizada, entre recuo contemplativo-transcendental e

abismagio na tangente da vida/morte, essa grande esquecida mftica do iluminismo da

razSo kantiana).

O segundo Acto da investigagEo pode abrir ent6o o seu pano de cena, a da ampla

panordmica da gigantomaquia entre uma posig6o - a adorniana - de naturalidade de

consci6ncia, que conduz/6 conduzida por a sua decifrag6o da questEo que pde como

aquela de que em absoluto se ffata, em clave sociol6gica e hist6rico-antropol6gica (e

dirfamos que, se a mediagflo dialdctica, anti-positivista, basta para levantar o plano de

positividade de consideragio e de realidade, ndo 6 suficiente, muito pelo contririo, para

abolir um naturalismo que redobrada e mais radicalmente vem afinal a ser uma arqui-

positividade em cujo imediato atem6tico irreflectidamente o pensar de Adorno esquece a

sua tarefa ao lembrar outra - ai intervindo, em metaboll propriantente filoslfica, o risco

da passagem a limite do pens6vel, atrav6s, inevitavelmente, dos seus dois adversirios

filos6ficos e filos6fico-politicos maiores, Hegel e Heidegger, como precisamente os

pensadores ndo sen6o desse esquecido, "o especulativo" e "a diferenga ontol6gica", que o

inabalivel hermeneuta de Frankfurt tio mal neles interpreta e compreende), e esta mesma

outra dimensio da demanda da questEo que acabamos de referir.



Uma terceira Parte cumprindo o trajecto de retorno desse percurso m6dio -
assente sobretudo em DA e ND - ao bin6mio artelest6tica, daquele portador e trans-

-portador; cabendo voltar a indagar sobre a extrema indigCncia finitudinal em cuja sagez;_

secreta- e abertamente kantiana Adorno porventura iguala a dimensao que nos e aos

outros nega (ou reinterpreta com brios s6cio-metacriticos que superam demasiado cedo as

dificuldades, demitidas como "idealistas", que n6o chegam a ser'on6o-identificadas", de

t6o desenvoltamente por identificadas que s6o dadas).

O estilo - de expor e de escrever - pode caracterizar-se como combinat6rio de

visadas adredes e de acercamentos indirectos, aquilo que em II l. caracterizamos como
via adverbial: ndo tanto abordar (na direcaio de) Adorno, mas a partir dele

considerarmos adornianamente periferias ou micrologias tem6ticas, afinal possfveis

Mittelpunkt "buscado", como essa ciOncia desejada e zet6tica de Arist6teles a Kant que

atravessa porventura, como sua esfinge, esse enigma humanidade cuja sombra nos

sonhamos. As arboresc6ncias das frases dos itineriirios capitulares comungam dessa

construg6o de formulas-quadro que alteram ritmo ao que fosse de outro modo um fluxo
de sequEncias liquidas do sentido fluente.

Pequenas canoas com flutuador laterat afrontam a vastidio dos mares polindsicos

e do oceano. Um segundo centro de gravidade desloca-se por vezes, ao longo dos
capitulos, para esses rebatimentos colaterais que por sua vez revestem a fun96o de

engrossar por paralelidade implicativa o volume de texto, que bebe desse reticulado de

afluentes com os quais abre delta. Designamos essa escolta por Notas-apendices; amiride
vastas, serpenteiam como lianas simbi6ticas em redor do troneo discursivo principal.
Haveria ainda assim lugar para a multiplicagdo do seu ntimero, a pontuar inumer6veis

remissdes a que por vezes o texto nio mais que alude ao convocar categorias ou formulas
temdticas de intensa concentragIo polar nos diversos e recruzados ambitos autorais
frequentados. O horizonte aureolar que elas pudessem oferecer n6o p6de todaviq por
razoes de contingEncia, ver-se em si mesmo cumprido; resta o que a linearidade do

movimento de proa do pr6prio texto puder por si s6 deixar entretecido diante da leitura.

Abundam as retomas, como pedras de um mosaico brahmsiano urdido por
processos de variagSo-desenvolvimento; testemunham de uma tend€ncia de recondug5o

constante da arboresc6ncia reflexiva d reciprocidade interferente - como se o desvio

angular de cada reflexo assim devolvido houvesse de lapidar o recorte de cada faceta

encarada at6 d fisionomia.



A bibliografia projecta este estudo d escala da sua compleigdo (a do tripartido de

ciclos de capftulos que acima bosquej6mos). Ele n6o a acompanha, pordm; ainda sendo

verdade que sem a amplitude do espago por ela aberto, sem a inteligibilidade de horizonte

que torna cada parte visivel em parte total da "Visibilit6" - sem o quiasma ou

recruzamento negativo vigente entre texto e bibliografra -, nenhum dos presentes

panigrafos teria podido ter curso. Trabalha ela o texto que a n6o trabalha. Uma muito

outra assiduidade da visita operacionalizada do intertexto se encontra entretanto reservada

para momentos ulteriores da escrita desta investigagSo, que, e de acordo com o programa

que se prop6s, prossegue aldm da etapa que ora se apresenta.

Em parte, o Capftulo II - que se debate em pleno caldeiro dessas areias

movedigas que s6o o "Doppelcharakter" do als oD kantiano, e que interpretamos como

tipico epis6dio da dial6ctica do iluminismo, basculando entre a restrigSo epistemol6gica

(guardada a safide critica do interesse te6rico), e a transgressdo da raz5o enquanto

vontade total do todo e "ideia do sistema" reconciliat6rio n6o s6 com a Natureza (o

pequeno Outro, o outro para-n6s), como com "o seu substrato supra-sensfvel" (o grande

Outro, o outro-em-si) -, o Capitulo II 6 mais exemplo-tipo de um "trabalho de texto"

como o que 6 a acordar aos projectados capftulos V e VI, por exemplo. Por outro lado,

muitos dos argument6rios ai encetados deixaram alguns fundos de filio por extrair; e se a

mina kantiana 6 reput6vel de infinita (e, nela, o als ob faz de dobra bab6lica da

presentabilidade do sentido), n5o 6 em n6s hoje menor a seu respeito o impulso

estabilizante que j6 movia o pr6prio autor: o impulso arquitect6nico (embora, no nosso

caso, se trate de arquitectar a impossibilidade de uma tal arquitect6nica, e de expor

<adornianamente> o alcance te6rico-crftico desse desiderato historialmente fundador do

impasse da Modernidade).

O nosso prop6sito claramente n6o 6 o de monografar Adorno. Acreditamos

preferfvel a adornofilia temperada na pol6mica (e 6 evidente a que pontos, nas de Adomo,

lhe tomamos o partido adverso - confessamente o heideggeriano); a elucidagio obtida na

dificuldade insanada; e o contorno dos temas tomados como 'on6o-iddnticos" a qualquer

propriedade autoral. Uma atitude de empatia mercurial permite experimentar jogos de

reperspectivagio como aquele que abrag6mos empreender adomianamente junto de Kant.

Se uma <conclusdo de dissertagSo> houvesse a ser extrafda, seria o) a da exced6ncia da

inapreensibilidade da fenomenalidade a qualquer sistema (Capitulo II: o organismo n6o e

apenas um fen6meno opaco, 6 a opacidade mesma do "fenom6nico", do n5o-opaco; e nio



o 6 apenas para uma vis6o finita, mas mais ainda para uma cujo infinito impedisse a
necessiiria nao-visibilidade e nflo-"visdo" requerida pelo haver manifestagdo- paradoxia
em que familiarmente reconhecemos a do logos de indizibilidade que 6 o da arte); mas,
em contramao, B) nao menos a de que esse mesmo diferencial ontol6gico, que nos junge,
adv6m, na obra de arte, como um mais que a construgao-do-Mais est6tica, ou como uma
"apparition" que 6 outra coisa que apardncia <Schein> mesmo depois e a despeito de ser
aparencia / de ser denunciada como aparOncia / e de se repor como persistente sortil6gio
de aparencia por sobre as suas sucessivas neutralizagdes (Capitulos II e III). 0 que n[o
obedece, naturalmente, aos termos da posigio adorniana (cuja filosofra, da hist6rico-
socialdestdticaedontol6gica-gnosiol6gic46aincessanteilustrag6oereenunciag[o

dessa constante teoritica de uma construgIo falsa e verdadeira do rosto do Ausente); mas
que gostarfamos de ter ensejo de mostrar (Capitulo vl) estar medularmente presente -
por inerencia da Sache selbst - nesses seus mesmos termos contra eles. O pessimismo
met6dico e hiperb6lico esconde, na astficia do grande hoteleiro do abismo, muito de
certitudo' A coer€ncia de 1968 6 com essa cerritudo, a qual sabia deste inicio ser em
grande medida ela pr6pria afazer de gdnie matin consigo mesma. E de qualquer maneira
houve teodiceia suficiente em filosofar (o) ..depois 

de Auschwi t2,,. E 6essa a presenga ao
presente, que Heidegger nomeia aletheia, Hegel, das spekulative, e Adorno _
VerheiBung, promessa.

o nosso riltimo momento de atengio repousa no espirito de gratidio, em que
agora envolvemos todos os que na graga do seu nos envolveram, e estiveram no percurso
deste itiner6rio.

t Teto' a agradecer a Max Paddison o assinalar deste passo acutilante, durante o Col6quio
musicol6gico adorniano de 2003 organizado pelo Departamento de ciencias Musicais da
Universidade Nova de Lisboa. Longe de representar um momento surpreendente de excepg6o na
teoria estdtica de Theodor Adorno, como soava ao Professor paddison, afigura-se-nos pelo
contr6rio, esse agudo e extremo passo textual, como o ponto de converg€ncia confirmativo da mais
ousada tenddncia que! na estdtica de Adorno, est6 determinada por um sentido teol6gico-apofdtico
de reserva do Nome divino (ou do mesmo Deus). Nflo d outro o sentido de ..Constelagflo,,, 

nem o
da pr6pria compreensIo, afinal talmfdica, da Palavra, como acercamento em omissdo reverencial



do Absoluto - ou do "Reconciliado". "N6o haver deus d um deus tambdm", e a pr6pria recusa dos

motes da tradigio s5o - mostr6-lo-iamos na 3u Parte... - os regentes'oinexistentes" do pensar

"materialista dialdctico" (com t6nica em dialdctico, adv. o "Diamaf') de Theodor Wiesengrund;

do mesmo modo que "na lingua nio h6 sen6o diferengas sem [sequer entrel termos [que fossem]

positivos", em par6frase a Saussure.
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CAPITULO I

CONSTELACAO INTRODUToRIA AO
(UNMRSO ADORNO>: (DE)CTFRAQAO Or uMA

MICROLOGIA DIALECTICA CENTRAL -
O *DIA SEM NUVENS"





l' Nostalgia e percepgf,o: a Natureza a sur dos dias (um
panorama em aleph sobre Adorno)

Num dos raros momentos solares da sua Teoria Estdtica- e, caracteristicamente, de
qualquer dos volumes dos Gesommelte schrifien -o ddAdorno a ler a fulgurag6o s6bria desta
Iinha sem igual:

"("') sildliche Lcinder wolkenlose Tage kennen, die sind, als ob sie daraulf warteten,
wahrgenommen zu werden."f(...) pafses do sul h6 que conhecem dias sem nuvens que s6o
como se aguardassem ser percepcionados].

Na regio imaginalis das geografias qualitativas, o Sul - o.a sul do sul,,, remoto a si
pr6prio como o escurecimento do Norte ou o rosicler, volvendo aurora, da promessa
hesperial - assinala e localiza a hora do dia pteno, o Midi do mundo: ai onde a pura vertical
do zdnite coincidisse, <<um diar>, mas sem a perfazer, a inquieta deriva meridional do
horizonte, inultrapassiivel porque sempre diferido, transcendfvel porque auto-diferido. Em
tais "pafses meridionais" - diz o director do Institut zur sozialforschung- ocore que essa
ab6bada de uma claridade una conceda os existentes a um gume de visibilidade de
ressaltante nitidez, anterior d primeira visita do olhar. Esse irreprimfvel visibitizado ..que

aguarda" (todavia), antiquissimo e presente, a vis6o das coisas por si tornadas mais <Mehr>
visiveis, 6 o seu dia, d o dia primeiro do mundo: a Natureza.

Ora, pelo contr6rio, o halo evocativo dessa experidncia.,em terras meridionais,,, que
a pagina sobre a "Natureza como cifra do reconciliado" (Ar I 14) deixa negligenciada aos
sortildgios raveux de uma geografia imagin6ria, avera-se outrossim dever convocar i hicida e
muito real "percep96o" acfual <wahrgenontmen werdez>, aqui onde vivemos, do fen6meno
da pura intensificagio de si do acontecimento de presenga - v.g. a ..clareira,, do ..dia,, 

-,
que Adorno sabe poder partilhar em todas as tatitudes com os leitores atentos ao rebate
manifestativo desses momentos, reconhecfveis e raros, da plenitude e imediatez da
"natureza": "ele hd dias" de azur imacurado (sem recurso mftico d topotogia de um sur dos
dias) cuio advento d - "ineludivelmente" - o do aguardar do seu encontro. por uma vez sem

t3



interposigdo (wolkenlos, "sem a n6voa" filtrante de outra coisa que n6o ela), a imediata

presenga fision6mica da prdpria Natureza, "erste Natur": e o'nenhuma critica <keine Kritik>

da teleologia natural (...) o pode eludir <fortschaffen>".

Nem nenhuma critica tout court, se bem entendemos aqui a ressondncia auto-

referencial: sucinto e seco, este "keine" impugna virtualmente de um s6 golpe o todo da

Teoria Critica - n6o contra ela, porventura, nem i sua revelia, mas quig6 com o seu

inesperado benepllcito.

Afigurar-se-ia que, por uma espdcie de passagem ao limite da sua implantagdo como

o'contexto de imanOncia" (AT 122), sen6o mesmo que ensaiando um passo de

autotransgressEo linha de fuga fora, a inexor6vel dialdctica te6rico-critica quisera reconhecer

aqui, no Naturschone, uma instdncia enfim eximida a um processo tal de exaustiva

redutibilidade do sentido, que acaba por rotinar em mundivid€ncia previsfvel o automatismo

inercial de um "trabalho do negativo" antecipadamente hipotecado d cl6usula frankfurtiana

de uma universal mediagdo s6cio-hist6rica, cedo anexadoramente socioc6ntrica e por af

tendendo i asfixia de um mundo-pequeno monodimensional - a pretexto, de resto, do

resgatamento crftico de um ainda menor, escudando a exiguidade da visSo criticante sob o

pretenso eco diagn6stico do panorama criticado.

Do prop6sito complexo de uma leitura reconversiva de Adorno contra si pr6prio

mediante ele mesmo - que substancia a presente Dissertagio e nuclearmente o seu nervo de

tese - fazendo parte integrante o invent6rio meticuloso dos pontos de fuga capitais que o

nosso autor quasi confidencialmente se concede, importa averiguar, num longo e sistemitico

levantamento de contextos, se e qu6o amplamente o tema vririas vezes central da Natureza e

do belo natural (nos vririos e conjugados ((centros de obra> que sio a Dialdctico do

Iluminismo, a Dialdctica Negativa e a Teoria Estdtica) nflo nos porri diante do primeiro

desses pontos tendenciais de escape que infidelizam entre si o dizer, o querer dizer, o que 6

dito, o que interdito e o que calado no pensador extremo para quem "[o materialismo] p5e-se

de acordo com a Teologia ai onde ele 6 no mais materialista de si <wo er am

materialistischesten ist>" (ND 207). Retrai-se a acribia militante para dar lugar a aparecer o

simples esplendor suave do dia do mundo - cuja radical alteridade se perde na proporgio em

que mediada, mas cuja imediata alteridade, sem a mediagdo do seu acesso (sem o acesso da

sua mediag6o), se anularia no seu pr6prio absoluto em v6o?



Esta quest6o, cerne filos6fico de Adorno e que interconecta as, dela desdobradas, (I)
da ontologia do Ndo-id€ntico enquanto "primado do objecto", (contudo sediado unicamente
na e pela incancel6vel correlagio dialdctica Sujeito / objecto), e (ID de uma
(problematicamente necess6ria-e-contingente) travessia <durch... / hindurch> errante da
"ante-hist6ria" <vorgeschicht* que aguarda em suspenso o tempo verdadeiro de uma
Hist6ria e de uma Natureza que, na sua reconciliagao consigo mesmas e entre si, o,ndo sdo
qinda" - questio cuja (ir)respondibilidade supera por potenciagao apoflitica a alternativa
simples do imediato e do mediado - acompanhar-nos-6 constantemente e levar-nos-i{ longe e
ao mais longe' Antes, e para que ela se possa desenvolver (e, por6m, desde j6 a partir dos
termos que s6o os seus), um aturado trabalho deve ter lugar de abertura e inicial condugao da
exposigao: a laboriosa exegese desta figura do Dia, infinitamente menos evidente do que a
demos, em que Adorno hipercondensa - micrologiza finamente - a mais inextric6vel das
densidades problemdticas ao com ela entrelagar os dois largos perimetros textuais cujo
dialogo audivel, cujo didlogo surdo e cujas mais significativas teias de implicag6es (de
chegada e de partida) nos ocupardo de seguida: o trfptico capitular que abarca Ar ru;s+
(titulado: sobre as categorias do feio, do belo e da tdcnica; o beto natural; o belo artistico:
"apparition", espiritualizagdo, cardcler intuitivo)e os seus harm6nicos kantianos superiores
e inferiores: a Critica da Faculdade do Juizo Estdtica.

o brilho elousico de uma natuteza, i presenga irreservada da qual assim chegados
nos acolhdssemos' comporta, sem dtvida, a vertigem de um momento de suspensio do
tempo, d qual tambim Adorno ("quandoque dormitat...,') nflo resiste _ e 6 esse pairar
inverso de papo para o ar da infhncia em Amorbach em seu inteiro ciclo ed6nico: o circo, o
fogo de artificio, o grande verEo, a f;ibula infante dos animais e das criang as. A magnitudo
integral, esferica, do Dia como luz irrestrita, algures entre a certezasensivel de um ..Agora 

6
meio-dia" e a sua equivaldncia intelectual de uma vision de survol eliminando a Sombra
mftica das coisas e da morte, induz por seu turno o sentido de um encontro pleno e redentor
com - ou no materno seio de - uma Natureza hipostasiada como regiio ontica anhist6rica
que a-guardasse imutdvel, desde sempre e para sempre, o diifano acesso imediato: ..das

Ausattnen in der Natur (...), dos reine sich (Jberlassen" ["a exalagio na natureza, o puro
abandonar-se"l (AT ll4). Resta (perante a estupefacaao do leitor) que..a dignidade da
natureza d a de um ainda nio ente" e que o" limite entre o fetichismo da natureza (...) i
tragado pelo facto de que a natureza (...) de todo ainda nio d,'(Ar Ir5). Esta prodigiosa
figura da ausencia a si como seu pr6prio rasto desenhado - a figura que consiste no modo
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"como ela [a natureza] se faz delicada e efemeramente sentir <sich regt> no [momento do]

seu belo" (ib.), quer dizer, a figura do belo natursl - rege o extremo balango anatr6ptico de

todo o par6grafo (e de toda a sec96o). Desde o inicio que regist6vamos ji essa paradoxia de

uma oscilag6o da inquietude no seio desse tempo eternizado do grande Agora, a qual

finalmente Adorno eleva a tema e diz lapidarmente: "A imagem do mais antigo na natureza

6, na sua inversio, a cifra do ainda n6o existente <noch nicht Seienden>, do possivel". Que

implicag6es surdem nesta dialdctica virtuose de um antiquissimo que esti por existir, ou

antes, cuja imagem <Bild> fornece a cifra <Chiffre> de uma reconversdo impenetravelmente

futura do seu modo de existir? De onde e como se activa a mutag6o da imagem do antigo em

cifragdo enigmdtica do "ainda ndo", e que virtualidade pode bem assistir a um enigma"pura

o qual falta a chave" (AT 193), quer dizer, que acate (ou construa...) exemplarmente a

teologia do Bilderverbot, da interdigio da imagem (por isso "revirada" <umschlagend> em

cifra)?

Neste par6grafo - que eleg€mos, atd simbolicamente, para luminosa abertura central

do trajecto sinuosamente diapor6tico que se propde atravessar Adorno (no triplo senso do

percurso, do trav6s e do trespasse) -, n6o tanto assistimos a um passo nuclear impassfvel

cercado por uma predat6ria movimentagdo dialdctica concOntrica que sobre ele operasse

seguidamente, mediagEo a media96o, a sua revisdo critica, mas i instabilizagio ab-originiria

do pr6prio 6mago do enunciado apolineo, a qual se prolonga numa filigrana de golpes e

contragolpes dialdcticos onde comparecem, em constelagio de micrologias, e numa

configurag5o altamente problematizante e transimplicativa, (quase) todos os temas.' a morte,

alinguagem,otempo,ahist6ria,asaudade,anatureza,obelo,oreal,aimagem,apromessa,

a apar€ncia, o aberto da exist6nci4 o cifrado, a mercadoria, a positividade, o fetiche, a

redengSo, a arte, a ratio de identidade, o n6o-id6ntico, o ndo-ente, o mito, a tensdo dialogal

filos6fica tiicita com Kant, Hegel, Marx, o sil€ncio, a "teologia apofitica adorniana", a

relagio entre estdtica e 6tica / politica / hist6ria, a Naturgeschichte. E - como respectiva

forma expositiva - todos os meta-temas <<metodol6gicos>: dialdctica negativa, ensaio como

forma, criticismo dial6ctico, historicidade, discorrer parat6xico, paradoxo e extremagio,

micrologia, "com o conceito al6m do conceito", constelagEo, concis6o lapidar

indeterminadamente certeira, rimas entre os antiteticos, dial6ctica do Iluminismo,

encavalitamento de leituras primeiras e segundas. Tudo isto n6o apenas em derredor, mas

desde logo metido para dentro na m6nada densa daquela frase impar que a tudo isto
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precisamente parecia escapar, e que a tudo isto parecia responder, laminar: keine Kritik. Eis
Adorno.

Quase todos os comentadores se queixam (de si pr6prios, ao queixarem-se) do
irresumivel (por eles resumido), do n6o esquematiz6vel (por eles esquem atizado)do pensar
activo irredutivel (por eles estabilizado em enquadramentos claros) da prosa do mestre de
Frankfurt' Quereriamos aqui por uma vez ensaiar percorrer por dentro o silvado tal como ele
d, escolhido um caso textual ali6s exemplar da exig6ncia de leitura mitda" de versatilidade
do negativo e de erudita alusSo telesc6pica que o autor se imp6e a si pr6prio e a n6s atrav6s
da carga hist6rico-filos6fica do todo, feita repetidamente incidir a cada exigua parte de um
texto serpentino que transporta os temas caleidoscopicamente de uns para os outros. por uma
vez, e apenas por uma: extenuante e redundante deduzir novamente o universo de cada nova
palh4 imperativa a contra-leitura que intervenha junto do corpus autoral por respectiva
recomposigao intencional, instruida por uma vis6o condutora capazdo seu pr6prio ingulo
obliquo esgrimindo o do autor. o dilema - que nenhum dos dois modos de ler 6 satisfat6rio -
s6 se atenua dando vez a ambos; resorv6-lo, conjugando-os, 6 mais incerto.

O modo como aqui procederemos visa satisfazer aos pontos seguintes (n6o
ordinalmente):

I' Ler este par6grafo - a parte - por assim dizer d sua pr6pria escala I:1, sem nada
escamotear, igualando o mapa ao impdrio, procurando assim fazer a experi6nc ia do Adorno
segundo Adorno que h6 a pensar (e n5o reconfigurando ecletieamente elementos dispersos
dentro de recortes temiticos gerais moldantes, processo que, por mais conseguido que
resulte, choca sempre com a minricia subtil de tal ou tal outra passagem, perante a viva voz
da qual se diz entdo daquelas que - "n6o 6 bem isso...', e, dentro da quarr..nio 6 nada
disso ").

2' Ler estereoscopicamente o todo na parte, avolumando esta ao deixar insuflarem-
se-lhe todos os seus implfcitos, e redimensionando o seu alcance sist6mico: no caso vertente,
por exemplo, cabe literalmente n6o s6 toda a Critica da Faculdade do Juizo,como o debate
com a revisio em clave historicizante que a filosofia romdntica alem6 viria a impor d
"destinagio supra-sensivel" do criticismo, mormente neste seu momento estdtico-moral.

3' Mostrar a inconspicua centralidade dos temas conexos do belo e da natureza
relativamente d Estdtica e, por via desta, ao conjunto da obra adorniana.
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4. Manter em aberto a questio de Tese: se, a despeito da recuperagdo s6cio-

historiocdntrica - que Adorno prontamente enceta na medula mesma da pr6pria frase que o

ilumina do vislumbre de uma dimensdo e de um modo de consideragio

ontofenomenol6gicos (veiculado pela experidncia da natureza e do belo natural), se n6o ter6

tornado definitivamente irredutivel essa mesma epifania que incautamente se deixou assim

adiantar ad majorem dialecticae gloriam, e se a fungdo inconfessada deste e doutros passos

similares nio ser6 atd a de deixar ficar - ao arrepio do credo te6rico-crftico - tais

irredutiveis experienciais ante-predicativos de mundo e de existGncia, resistentes a toda a

desconstrugio, e elementais no delinear de um espago da presenga que possa ser deixado

respirar fora das vigilantissimas circunscrigSes da mediagEo do / redugdo ao Social que a

exaustiva fiscalizagdo do olhar adorniano imp6e is veleidades, ora iludidas ora

mistificadoras, das questdes do sentido do pr6prio mundo como tal, da dimensio existencial

do humano, do sentido de "ser", da possibilidade e natureza do pensar - em suma, das

questSes constituintes e constitucionais da filosofia. Num autor que tio resguardadamente

deixa surtir as suas rarissimas passagens ao limite do implac6vel regimen da dialdctica

negativa, tamb6m af o minimo rasto vestigial <Spur> das mesmas 6 sem prego.



2. Itinerdrio diatdctico da frase nuclear

Que o "vestigio-rasto do Nio-iddntico nas coisas" - o fen6meno conglobante do Dia
- nao se oferece como algum origin6rio ao alcance descritivo de uma fenomenologia (ndo-
dialdctica e tendencialmente anhist6rica) da percepgio, o patenteia o registo, que ser6 de
longa paci€ncia' do sistema de <incongru6ncias>, de autodiferimento especulativo, que
deliberadamente fere a sintaxe l6gica da passagem em aprego:

2.1. DesJocagiio - utopia

o Dia, ofertada plenitude da presenga vital, 6 imediatamente desfasado de si e
potenciado ou projectado por meio do seu ausentamento eddnico ou proibitivo: ..a sul,,,
pldtora t6pica e ut6pica do azur sobressaturado. Depara-lo implica remogao no espago: mais
chegada a ele que sua vinda. Localizado sempre-mais <Mehr> a sul, o Dia d hipert6pico,
"lugar forte" mitico. O beto natural herda do mito. A trave-mestra da dialdctica do
Iluminismo proibe-lhe tanto abdicar daqueracomo regress(iv)ar a este.

2.2. A-diamento. Percepgfro e tempo

Temporal como espacialmente, o Dia d adiado; mais, consiste estruturalmente no
seu pr6prio adiamento, mau-grado a expressa garantia em contr6rio. por recurso a uma h6bil
relagao entre os tempos verbais * isomorfa a nfvel fr6stico da indeterminagao reflexionante
que aqui escuta Kant - n6o fica verdadeiramente assertado de tais dias que eles ..sejam

percepcionados" (s€-lo-iam, em tal caso, simplesmente num imerso <<estar-se diurno neles>>,

numa beatitude da conscidncia abaixo do alerta reflexivo em que a dobra hermen€utica de
um percepcionar "como dias" depoe), mas que "s![o, como se o esperassem,,. eue o



aguardassem e, percepcionados, o esperem ainda ( por serem os-que-aguardam, inesgot6veis

por um percepcionar ainda empirico, ainda intra-hist6rico, incapaz de mais que preencher

adequadamente o inabarc6vel do seu tempo imorredoiro), deve-se a que tais dias n6o se

limitam a aguardar a sua percepgio, mas exigem o dia da possibilidade real de um tal

efectivo percepcionar essencial, que fosse enfim, desmedido, o deles: tambdm tais

percepg6es sdo como se esperassem ser chegado o seu dia.

Esboga-se uma tipologia daquilo que vinha nomeado singelamente, a "percepgdo", e

que a di - a acompanhar a inapreensibilidade, a imperceptibilidade do seu percepcionado -
agora quadrfiplice:

o. Uma percepgIo passiva exaurida na presenga.

p. Uma "percepg5o adequada" - adequada a isso; quando se pedia uma inadequada,

imoderada -, a qual n6o mais faz que reapresentar-se a pr6pria estrutura que a ela convocou

- o aguardar-percepgio. O visivel imaculado 6 ainda apenas o oqpnivet do or6culo

meridional e, o sul, cifra ddlfica de outro sul ainda, o da Natureza que (rprircteo0at <pr)"er. . . )

n6o 6 ainda. E belo o sul? "Mais bela a harmonia aphanAs". Toda a saliCncia apolfnea

evidencial desse claro sem nuvens 6 ainda reserra, q.d.: oclusdo - cifraqdo - espera -
marcagdo do lugar e tempo prometidos.

Um perceber adequado, pois, que, na presenQa, espera, pressente, rastreia a

presenQa, que tem, nela, saudades dela; um perceber saudoso diferencialmente do Mais

<Mehr> desta mesma Presenga presente inexplicavelmente furtada, (n6o-id6ntica...), a-

guardada re-velacionalmente. Este instante fulminante - diferencial e a-letheico - d rebatido

num diferir temporal no qual a diferenga entre o dia e a sua percepgdo, uma vez aberta como

espera - "de passado a presente" - como espera(nga) se mant6m de si diferida - "de

presente a fufuro"; mas isso numa vertigem conversiva em que esse aguardar-nos da

Presenga (do "dia") nos esperard, "antes" como "depois", sempre j6 adiante de n6s, quer

dizer, abrindo-nos Tempo "desde o futuro"; aquilo que nos espera e nio foi encontrado

ainda, mesmo que nos espere "desde" manhi cedo, "desde" h6 dez anos, "desde" o

"antiqufssimo na naturez.a", estf e sempre esteve i distAncia de encontro em espera, q.d.,

posicionou-se desde infcio do lado aberto do tempo, do lado do "ainda nflo", do

aguardar, do "futuro": a expressSo "hi quanto tempo [d espera]" significa "h6 quanto

aguardar de futuro", designando, esse quanturr fechado em si mesmo na sua acumulagio, o

fecho do tempo, o lado fechado do tempo - o passado. O *116 quanto tempo" n6o mede o
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tempo quantitativo espacial que se estende - se ex-tensiona - cronogramicamente ..entre

passado e presente", mas a adveni6ncia mesma do tempo como Haver, na sua modalidade
pr6pria, a espera' o a-guardar; e o que dizemos no "desde h6t dezanos,, sio os dez anos de
espera, de futuro, de haver tempo.

y. o percepcionar que acabasse a espera, que percepcionasse, infine temporum. eue
tempos; quando; que possfvel experiencia (paru inverter a sua obediencia a priori kantiana) -
s6o os Selos cifrados que Adorno n6o abre.

5' Enfim, a percepgEo teotizada, "na qual o que sente est6 pensando,,: a desta mesma
condigao complexa descrita, percepgio da relagao entre dia e percepgao, no seu entredois e
no seu inter-dito, que 6 o da nossa hist6ria no seio da hist6ria e o da hist6ria na totalidade, ela
mesma' como um s6 e rinico dia paradoxal reiterando o aguardar diferinte do seu pr6prio
advento' E, esta, aquela percepgio que, com o Di4 aguarda os esponsais do respectiv o qctus
communis, a que "toma d guarda de olhar e em verdade" <wahrnimmt> este mesmo estado
de coisas em sua intriga hist6rico-natural e ontognosiol6gica complexidade: 6 a mira te6rio-
est6tica.

2.3. Adiamento do adiamento: a .,transhist6ria,

teleoformidade do belo natural

como o ttsem fimtt da

Tal diferir dupro murtiprica uma promessa de promessa.. dias do sur __+ sul
(temporal) dos dias' Turvado o di6fano por redobro sobre si, a inmgovolve cifra. A pr6pria
"teleologia"d[-seasimesma]a"elisio"<fonsehaffen>:oquen6odelididoiafinalaelisdo

que ela [se] 6, pois que leva suficientemente a s6rio o remoto tdlos paran6o abdicar de o
fazer prematura e apropriativamente seu. Porque, como vimos, a ,.Naturteleologie,, 

aqui
invocada implica directamente uma teleologia da Hist6ria e d a compreender como seu
signo ou imagem-cifra. E porque o que - entre uma ..teleologia,, que 6 muito mais
teleoforntidade semfim <ZweckmiiBigkeit ohne Zweck>, e uma promessa-cifra - de decisivo
aqui se joga a respeito da questio do tdlos, sob a figura de uma ..natureza a haver,,
reconciliada consigo e com(o) a hist6ria, 6, para Adorno, nada mais nada menos do que a
alternativa entre, de um lado, uma filosofia da hist6ria detentora de um saber suficientemente



absoluto (Hegel) ou cientifico (Marx) para totalizu em positividade concludente e conclusa

a integral do seu sentido finalizado - mais log6ico e ciclico que puramente temporal, mais

sistemata, pois, do futuro calculadamente ut6pico do que libertamente sem lugar par tal

"sem-lugar" hipost6tico e imagdtico -; e, de outro, a mitigagSo "correctiva" kantiana

mediante as reactivadas (e destranscendentalizadas) fung6es criticas capazes de - junto da

triunfal auto-apropriagdo destinal antropocOntrica que a razdo hist6rica idealista, romintica e

revolucion6ria proclama no Oitocentos como consumagio daquela "terra nostro" por Hegel

saudada no Cogito a titulo de autot6tica reflexividade fundante do pacto certificado entre o

ser e o saber - manterem negativa a dial6ctica; "sem fim" a teleoformidade; indecidida e por

fechar a hist6ria; por saber (identificativamente), n6o j6 a velha Ding an slcft, mas o seu

descendente neo-critico, o Nicht-identische (e, nisto, 6 verdade, para os seus contestadores,

est6tica a prdxis...) numa palavra, inconjugiveis em nexo de necessidade sistem6tica o

saber, o tempo, o ente - e a comunidade dos homens.

Em sintese: a conformidade a Jins sem fim kantiana significa o car6cter propicio do

objecto belo "como se" destinado a ocasionar um exercicio livre das faculdades do sujeito

que 6 por seu turno condigio ("como se" destinada i propiciagio) das condig6es do seu

exercicio regrado e hierrirquico enquanto razSo ontol6gico-cognoscitiva. A enfatizagEo do

teleoforme em teleol6gico do belo natural (que o o'ols ob", consecutivo, por6m desdiz) cairia

na tentagio da objectivagio de um fim final; uma vez conglobado, nesta omnitudo do belo

natural, o mundo humano, a potenciagflo temporal da natureza d sua finalidade 6 ipso facto

potenciagflo hist6rica humana i mesma finalidade, partilhada como triplice reconciliag5o (de

cada um dos p6los consigo; e de ambos entre si). Sob a forma l6gico-sistemitica do saber

absoluto, sob 4 historicist4 do progresso positivo ou dialdctico-revolucion6rio, 6 a heranga

oitocentista geral e coligada dessas vArias correntes optimistas e dogm6ticas da reconciliagio

finalista ("com fim" porque "sob Conceito" determinativo, consumando a esfera sistemitica

da totalidade em identidade-idOntica - em "mimese do morto", dir6 Adorno) que, por um

"regresso a Kant" ao mesmo tempo feito progredir de um plano de consideragdo do humano

em termos dos fins da Raz6o e da sua destinag6o supra-sensivel para um, em termos de

realizagio hist6rica efectiva, se trata de refrear, conservando i hist6ria a dupla vantagem de

uma como que finalidade - mas "sem fim": i.e., sem a sua certeza conceptual e sem a sua

exig6ncia causal atractora. Assim, garantir que a teleologia n6o se apossa de um belo natural

tornado p6s-kantianamente hist6rico 6 manter a filosofia da hist6ria, a exemplo do

paradigma est6tico, teleoforme. Uma hist6ria-da-natureza que surge como linguagem e cuja
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fala 6 promessa, potenci4 entretanto, esse sem-fim a um al6m-fim, sem perder a sua
indeterminagdo, a qual se torna por isso adicional dinamismo de ultra-destinag6o
"vinculativa-livre", insond6vel e fascinosa, "inextingufvel e efemera,, como o dia-espera, o
dia-tempo, o dia como face existindo da promessa.

2.4. circularidade e inter-fer6ncia dos beros 06oer e g6oer, e
reciprocidade da Naturgeschichte

Summum e soma do "belo natural", o Dia tudo recobre, e por isso um pouco at6
demais, aa r3i'tl i z6l'15, da Amaz6ma d floresta de Fontainebleau (cuja ,.naturalidade,,, 

que
do nome alasha ao rumor rimbreo das suas folhagens, 6 j6 a francesa), dos jardins de
versailles a versailles; a saber: da natura d culturo, incluindo os casos especulativos de
auto-hibridizagio que levam um Jean Baudrillard a registaro at6nito, a exortagf,o i
"desnaturalizagao do Parque Natural de Yosemite - para o devolver i natureza,, (sendo que,
no parafuso sem fim destes "abismos da reflexdo", o requinte de tal devolug6o reside
perfidamente na hiperculturalidade "transcendental" que toma conta, a 360o, desse acto ainda
possesso e possessivo do "deixar-ser", mas que todavia permite realgar o seu momento de
verdade: anatutez/- natural, a pr6pria figura natal de uma natureza irregressiivel,6 mantida
tanto mais prisioneira da sua condigEo de referencialidade-valor - a cultura que a santifica e
que devolve' no mito, o c6u ao cdu e a terra d terra - quanto esta se faga a si mesma
subtilmente negativa (ataraxia da cultura enfaticamente abstida): a teia cultural da gl6ria do
nao-cultural viciou pordm para sempre a pr6pria pose da rentncia da cultura a si mesma,
"morada" do supremo g6udio narcfsico-negativo e onde a verdadeira ..batatha espiritual,,
apenas comega). A "natureza" apresenta-se assim como uma das mais estimadas regi6es da
cultura - a do seu outro. A mediagio que a cultura pede para isso a si pr6pria configura-se na
singular contorgfro do desfazer-se de si mesma - naquito que seria o equivalente (paralixico)
meramente reflexivo do especurativo da ldeia Absoruta como Liberdade.

o Dia 6 assim o da encruzilhada - ou cruz - de natureza e hist6ria, em que nlio s6 ..o

musSo do velho muro de pedra" resume paradigmaticamente essa sizDiose segredante que
melhor caructeriza o belo [n6o apenas) natural; tambdm a tudo o Dia todo-congragante
ilumina-dasavanaaFlorengaedas"6rvoreseasflores/Eosmonteseoluareosol,,rds
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rec6nditas esperang:Is e d interioridade e exterioridade dos possiveis humanos. O belo natural

do dia 6 mais belo, e 6 belo-natural, por neo ser s6 natural: nele "a Natureza" 6 mais a

limpidez prof6tica de noite e dia sobre as cripulas das vilas que os longes verdes da

paisagem. Mas noite e dia nascem da Noite e do Dia seus poemas... Se, em Kant, a forma

singular da rosa ainda lograva resistir sozinha, como pureza natural d compositio frivola da

arte convivial dos jardins, n6o mais 6 possfvel conservar a ingenuidade de um belo nafural e

de uma Natureza que fossem "primeiros" e sem interfer€ncia: como o mesmo Caeiro bem

compreendeu - e mal compreendeu como doenga do olhar; mas n6o que este seja a

combustdo saud6vel das suas doengas -, a categoria de "natureza" toma conta da mais

simples 6rvore e gestaltiza culturalmente as supostas forma sensfvel ing6nita e faculdade

perceptiva cong6nita conluiadas aqudm do "transcendental hist6rico" de tais formas

simb6licas. Por fim: tanto como o seu topos geogrifico 6 tambem uma regiio do social - o
futuro - (e s6 a esse titulo tamb6m uma - coeva - regiio cronol6gica da natureza: o tempo

n6o 6 objectivo porque o seu abrir-se - o futuro - 6 precisamente uma n6o-objectividade),

assim tamb6m o Dia como "Naturezd' l"belo natural" 6 uma institutio das mais consumadas

do Schein cultural:6-o [sc., natural] como se <als ob> o fosse.

Recapitulando: apresentado como puramente natural, o dia - na sua mera

extensionalidade fisica e meteorol6gica - abrange ainda a par o cultural, o hist6rico e o

social (como jri abrangia outro tempo e outro espago para al6m dos seus, e numa relagdo

tdlica desse abranger, diferente da que os ipsa verba de Adorno consignam, num imparivel

deslizar de sentido da simples frase, a escorregar de si para fora); promove, em ordem a uma

simbiose do belo, os mistos categoriais cumplicitados em abragos de anexagio reciproca - o

musgo que veste de sono d6phnico o "muro" assim reconquistado por Circe d construgdo do

Sujeito, o muro que entra, comprido e demorado, pedra erguida em paci6nci4 no flanco

vegetal da natureza sua irmi; contdm no seu perimetro o livro-aberto da milenar cultura

humana do natural, a do bosque, a do locus qmoenus, a dos altos picos e a dos puro-sangues;

enfim ele mesmo 6 o naturae liber, que faz da natureza primeirissima <erste Natur> a

refinada cultura de uma autOntica segunda natureza. No mundo hist6rico, 6 tarde demais

para o natural.

Ou, para tudo sintetizar num diagrama: o Dia como antonom6sia da Natureza

compreende e integra, em flagrante incongruCncia, (l) o par indissociado Natureza / Cultura,

(ll) os mistos, os cadavres exquis, naturo-culturais, (lll) a dimensdo constitutivamente

cultural do "natural" - a Natureza qua Cultura -, enfim, (lV) o meta-nfvel da pr6pria
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invengSo cultural das categorias "natureza", 'obelo" e ..belo natural,,. Irredutfveis i sua
gdnese hist6rica, imunes a qualquer metacritica <keine Kritik> que as demonstrasse
aparencia ideol6gica-transcendental <schein>? Adorno forgando contra si pr6prio a
aquiescencia a esse schein que 6 tambdm ao mesmo tempo (a rinica) .,pista no encalgo do
nio-identico nas coisas" <spur des Nicht-identischen>,.., ou que 6, antes ainda, a <forga das
coisas> interpelando-nos como num Dia inaugural, a despeito da respectiva (mistificada)
desmistificag6o?

Por menos do que isto assistimos ao justificado insurgimento de um int6rprete
met6dico e consistente como K. M. Michel, que se pergunta exasperado..como pode Adorno
deixar de ver" que a sua convocagio da erste Natur- que segun da vezmistifica que nro se
trataria de zweite - se paga ao prego de um eclipse doutrinririo insustenkivel, e precisamente
num ponto nevr6lgico repleto de consequ€ncias.

E inegrivel que estamos, como se anunciava desde as primeiras linhas, diante de um
n6 de problema' De um n6 de n6s - de cuja complexidade e nevralgicidade permanecemos,
mesmo aqui chegados, ainda muito longe de poder avaliar a amplitude. Fixemos nesta etapa
que se encontram - sem poder adiantar porqu€, a que ponto e com que consequ6ncias -
confundidos e sem distinguo, no nosso excerto nuctear, os pares naafiezal belo natural,
apar€ncia / verdade, primeira natureza/ segunda natureza. se de facto Adorno se deixa aqui
inexplicavelmente afectar por um ataque sribito de ingenuidade crftica; ou se incorre
abertamente em contradigio, num t6pico dificil que imp6e a pericia de singrar por entre
escolhos; ou se vem a recuperar, de maneira muito mais subtil, uma correlag6o inter-
mediante natureza'/cultura sem termo primo, susceptivel contudo de exceder indicialmente a
concha de imanencia que toda a estrutura de mediagao reciproca tende a produzir (e esta
nossa sucessao de alineas analfticas procura cobrir e fazer jus ao rizoma dessa possibilidade,
s6 rebatfvel - como 6 nosso intuito - se enfrentado sem esquivas em seu porte inteiro); ou
aind4 se admite a excepgio de uma epifania que transparece gragas a e apesar de a malha de
condigoes mediantes - cativadoras da essdncia - e determinativas que a configuram
(excep96o que parece ser o plano incondicion al a partir do qual fala aqui Adorno e finico a
tornar exequivel que tdo elisivamente fale, como se se tratasse de resgatar um inexplic6vel
prim6rio, um puro surgimento, que se descosesse e desidentificasse, em todos os pontos, do
sistema completo - dito "assistemdtico" - que tem por tarefa nada adorniana explic6-lo e
reduzi-lo d identidade com essa explicagio - perigo (de uma doutrini{lia escondida) que
ronda a excessiva perfeig5o da cooptagfio historicist a do beloao longo dos seus tr6s capftulos
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- eis que estas quatro alternativas se concentram verdadeiramente nas duas fltimas, que

entre si disputam os modelos, respectivamente, de um excesso <Mehr> produzido "desde

baixo" pela superabunddncia relacional do pr6prio contexto de imanOncia

<Immanenzzusammenhang>, e de uma epifania transcendente, ou "desde cima" (o que ndo

tem que querer dizer meta/isico, como 6 todavia propensio do classicismo filos6fico da

razflo adorniana <<interessar-se criticamente), o que em parte elucidar6 a sua pertinaz surdez

ontol6gica na leitura [?] de Heidegger). Adorno terd compreendido que a relativizagdo do

saber, do 6ntico e da ess€ncia mediante a sua historicizagdo se anularia no momento em que

a mediagio do real pela sua g6nese e pela sua deveni6ncia se tornasse total: uma mediagio

totalizada em si mesma deviria totalidade imediata para si mesma, daria por acabado e

hipostasi6vel o pr6prio processo de mediagio; e mesmo a mediagSo sem fim 6, como pura

fungdo de progressdo, em si mesma uma chave conclusa, e disponivel como a nova essOncia,

o novo (meta-)saber. A pr6pria g6nese, contudo, n6o 6 primeira, mas ela mesma em primeiro

lugar uma deveni€ncia - o antes permanece como o foro, e a pr6pria Hist6ria mediadora 6

mediada. Esse ndo-id€ntico d pr6pria hist6ria (entendida como ciclo DA) 6 afinal o

diferenciante temporal que de fora es&i em enclave nela, o activador mesmo de heterostase,

do acontecimento de n6o-unidade, 9.d., de historicidade. Se a natureza, como

Naturgeschichte, cumprir entre a "ersle" e a "zweite" o mesmo ciclo de alcatruz que a

dialdctica do lluminismo entre mito e razilo, tanto o seu papel redimensionador daquilo a que

se chama a esfera social como a fulcralidade do belo natural na economia filos6fico-hist6rica

da teoria estdtica se vdem radicalmente comprometidos. Uma natureza exauridamente

explicada pela sua mediagSo hist6rico-social (univoca) ou pela recfproca pressuposigio

enformante entre ela e a cultura (biunivoca) jamais seria portadora do irredutivel, do n6o-

explic6vel - de cifra. E esse o instante do saltus em que Adorno descontinua a sua pr6pria

operagio explicativa, esbanjando os resultados laboriosamente amealhados ao longo do

tr(ptico sobre o belo.

A natureza surdiria como o lugar do Outro, opaca e "ricocheteante" a uma relagdo

especularizada com o cultural, e a articulagSo originriria e fundante do social com essa

dimensionalidade incomensur6vel e ex6gena dela conservaria nele um trago de estranheza e

irredutibilidade ao puro ser-sociol do social (esse pregio de monoc6rdica recorr6ncia em

Adorno, invocado e usado como chave-mestra de uma mediagdo encapsulante do vasto

mundo no bojo omnivoro de um explicativismo cansativamente universal), o qual Social n6o
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se fundaria, assim, e n6o se articularia e n6o se resolveria em si pr6prio (mas na
reconciliag5o com o seu outro nele e al6m dele, a natureza).

Ser6 assim? Ou ser6 que subestimamos n6s o recurso inabal6vel de Adorno a uma
diferenciagao / superagio por meio da operagdo de negagflo determinada, exercida
expressamente para evitar uma diferenciagio imediata f6cil deconente de uma posigflo
dogm6tica e suficientista da alteridade? Uma natureza investida (por n6s; pela hist6ria), de
dotes crfticos (dela; origin6rios: quer dizer, num on sich far uns) ndo os derivaria
forgosamente do seu estatuto de alteridade hipost6tica anterior e separada, mas do puro
exercicio do negativo - no seu caso, calar_.se, desde logo.

Resta que as incoer€ncias anotadas por Michel n6o s6o um nada, e que um iniludfvel
veio de crise cavita na crftica ela mesma. As questoes aqui afloradas encontram-se, por6m,
ainda muito longe de poderem sequer ser postcts, sc., na sua compleigio de quest6es. A
dificuldade que nos anima perrnanece como espada suspendida sobre toda a cena, e requer
um riltimo avango daquela Iinha de desenvolvimentos que vfnhamos tragando.

Percepgflo e linguagem

2.5.1- Recuo e potenciaglio ticitos da linguagem indirecta

Dificuldade suplementar i a do estatuto fenomenol6gico deste belo: a frase de
Adorno nio <diz a Natureza> como a argum riso estrato da percepgEo <wahrgenommen...>
est€tica pr6-verbal, ela traduz (tentativamente) uma linguagem noutra, a da pr6pria Natureza
na da experiCncia que a colhe' a um tempo ao rds da sua mudez deslumbrada e elevada i sua
reinterpretagdo sovante te6rico-estdtica, numa volatilidade t6o mercurial e veicular quanto
fazendo-se hermdtica cofragem. como em Kant (KU, $ g, Bz7)- de onde, como veremos,
nasce o nosso "Dia" -, o belo n5o d dado perceptivamente nem como uma propriedade
formal objectiva (determinada sob conceito, q.d., ditada e (6) dita), nem como a cangdo sem
palavras de um "mero agrado na sensagio sensorial"2 <bloBe Annehmtichkeit in der
Sinnenempfindung>, mas na tens[o incoactiva de um querer-dizer princeps que i vontade
instauradora do dizer e matriz estrutural da pr6pria linguagem, condigio ..exercicial,,

autoconstitutiva da pr6pria possibilidade transcendental dessa linguagem determinada que 6
(a d')o conhecimento, a que se plasma no logos por antonom6sia que 6 o juizo como locus
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veritatis e forma central e concentrante darazdo cognoscitiva: referimo-nos d figura espiral e

heuristica de um juizo reflexionante que, exprimindo o livre jogo de imaginagSo e

entendimento, entretega em enlevo uma linguagem desesperada e muda que busca a

linguagem, ou uma <para-linguagem> <Sprachiihnlichkeit> (Adorno) que, porque o'infra"-

linguistica, pode por ressalto aspirar a uma palavra "nomeante" acima da palavra

luzidiamente <acertada> da Identidade determinativa do Conceito, quando n6o obscuramente

<<concertada>> em Totalidade, positivismo e sistema, conluiados com o status quo dos

'ofactos" (os "inargument6veis" da ci6ncia, da vida, da exist€ncia hist6rica da comunidade, de

uma ontologia do mundo...).

N6o que haja uma linguagem danatureza e por detrris dela a pr6pria natureza, que

(a)fala,anatureza6asualinguagem;ea"SprachederDinge"*dqual adaConstelagio

como v6rtice do Nome quereria (cor)responder e (inter)traduzir (ND 62, 164) - deve deixar

ler o seu genitivus tanto na direcgio objectiva como na subjectiva forte: a sua coisalidade 6 a

sua "paralinguisticidade" <Sprach6hnlichkeit>. E, assim como em Merleau-Ponty as

primeiras "Voix du Silence" s6o as do mundo perceptivo do Etre sauvage antes de serem as

dos touros androcdfalos da Corte de Korsabad ou as das naturezas-mortas de Chardin, e a

proto-linguagem - a essdncia mesma do lingufstico - 6 a indirecta; assim em Kant a

"linguagem" reflexionante 6 condigdo da condigdo de possibilidade que a determinante, no

seu vocabul6rio e na sua gram6tic4 prescreve e dita, e a KU se encontra numa relagdo de

teleoformidade sem fim perante a KrV; e, em similar razdo de proporcionalidade, n6o 6, em

Adorno, a Sprachahnlichkeit que, pelo que hri de deficit6rio e secundante no momento lunar

da imitagSo, <<mal se aproxima)), como quase lingua, da <Sprache propriamente dita>, mas

ao contr6rio, o acto inaugural da linguagem 6 saussureano e, nos termos do desvio

origin6rio a si mesma que a desencadeia e instaura, ser linguagem consiste nesse

<paralingufstico> de si a si pr6pria que ela pr6pria originariamente se 6, nesse "para-"

intervalar que a aproxima, afasta, desvia, irrectificavelmente indirecta e abismada a si mesma

e ao mundo. A linguagem d(-se) a sua pr6pria paralinguisticidade: o seu "indirect" n6o 6 nem

segundo, nem primeiro: 6 o rinico, e a veleidade de uma linguagem directa, literal, objectiva,

perrnanece assind6tica. Assim, quer na da natureza, quer na da arte, 6 o "caricter de (para-

)linguagem" <Sprachcharakter [als] sprachlhnlich> que precisamente instiga a uma

potenciagSo de sentido ao refontalizar o livre jogo da tens6o re-velacional que a linguagem

essencialmente 6: a linguagem faz-se mais linguagem ai onde se cerra. A

intercorrespond6ncia pontyana entre percepgflo, pintura e longue e comandada por esse
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sentido de um desvio origin6rio, de uma met6fora originaria e de uma nao-literalidade da
linguagem (cassirer) que suspende sem fim qualquer positividade e qualquer doutrina
coincidentalista do conhecimen to - mutatis mutandis no mesmo jogo de forgas que o havido
entre Nicht-identisches e ldentittit (e suas duas linguagens), em Adorno. Este tema capital
ser6 hermeneuticamente decisivo e omnipresente neste estudo. Aqui, d6 azo d pergu nta: 6 a
natuteza' que fala, ou a hist6ria inconscientemente nela sedimentada (como no material da
obra de arte)?

Qualquer dos casos que seja, basta que ela fale - no sentid o da direcado indirecta
acima introduzido - para se deixar explicar esse esbanho fen6meno da folaciosiddepersuasiva da retumbante ret6rica da presenga, desdita e "eludida,, no pr6prio gesto do seu
adiantamento ofertante: a frase [com que n6s proferimos, traduzin do-a, a fraseJ que a
naturez-a profere d, salvo pararaxe, a mesma que a nature za d; como linguagem sendo,o azul
do dia meta-foriza-se em presenga incoincidente, em n6o-id6ntico-consigo. No caso vertente,
a estrutura de desvio € a dapromessa: aquilo que o dia presente, qua preente, a_presenta 6 o
sorvedouro quase imperceptivel da ausentagdo desse seu ser-presente, prometendo-se a si
pr6prio outro para depois, no mais extremo cinismo da generosidade. volveremos ao tema.

Para resumir esta rotagio de perspectiva imprimida pela reconsideragflo das coisas
em termos de linguagem: de que tipo 6 a evasividade sofrida por uma frase que (meta-)
declara precisamente proscrevo -la? Ela n6o 6 o registo daquela heterogeneidade que apafia
palavra e coisa; nem o caminho bffido de uma ret6rica da contradigio no discurso, com
alcance dial6ctico; nem apenas a incomensurabilidade entre duas linguagens. Mais
originariamente' trata-se desse trago absoluto de autotradugao que inaugura exilarmente o
significante e o significado saussureanos adiante de si mesmos, o qual faz falar a tfngua
desde esse hiato indizivel nela que 6 a sua condigio negativa, e que assim auspicia utteriores
derivas irreparaveis (as da sua retroacaio venhitoqua na de novos tradittori). Na
problem6tica homogeneizagdo monista de um panlinguismo de todos os planos apresent6veis
de realidade' em que o infralingufstico e o prd-verbal sao apenas modalidades internas da
taciturnidade silente que faz de acto sacrificial ov punctum caecumde-limitador ao esplendor
pandptico do verbo, reside assim a possibilidade, por continuum,de uma congenialidade
sindrgica entre os /cigoi desse cordio adorniano - a sua cordilheira central - formado por
belo natural' belo artistico e discursividade estdtica conceptual (que indeclaradamente
homologa em mais agudo o de naturez4 hist6ria e theoria). Numa concepgio puramente
estrutural - nio convencionarista ou intencionarisk * da significagao, nflo i menos
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semiol6gica uma lingua de perceptos que uma da phonA ou da gtaph2, se bem que deixe

imponderada a questio de Quem fala nas coisas e como "natnreza" (muito indirectamente, o

sujeito, o homem, a hist6ria. T6o indirectamente, que ningu6m fala: ela resta, muda e

eloquente, o anonimato de uma pura escrita). Assim, equivalente € dizer que o belo natural

se cala, que 6 linguagem t6cita, ou que exponencia o momento de silOncio contra-essenciante

da linguagem como tal: ndoJinguagem, uma (paro)linguagem ou o outro essenciante da

prhpria linguagem, nela insito e incubo, acentuam apenas diversamente um s6 fen6meno.

Desse modo, aquilo que mais possibilita que (se diga o dia> e <a Guernica>>, o mais impede,

mas por uma alteridade t6o intrfnseca como a de um Cavalo construido pela mesma Tr6ia.

Para Adorno, o auge da construgio de sentido que a linguagem 6 redunda - na obra artistica

totalmente mediada consumadora de um tudo dito e de um dizer tudo - no inconsirtil de

uma muralha herm6ticq de uma m6nada asfixiada que imediatamente se inverte na sua rasa

anulagao, Tr6ia cavalo de si mesma ou igual lisamente i planicie da beleza natural do

indizfvel.

A promessa de que aqui se trata precisa recorer, nos limites negativos interiores da

linguagem, aos poderes arcaicos de um tal ndo-dizer, pela ruzilo de que 6 a de um indizivel

arquifuturo. O sil€ncio da linguagem tem pacto secreto com o da hist6ria: n6o como destino

e teodiceia revelacionais, mas como possibilidade e admonigio inconsol6veis. A metafisica,

como Athos - aqu6m da disputatio entre teoria e pritica que as empertiga em 6tica -, mais

cedo 6 habitada pela dor que por um deus.

2,5.2. O sistema parole/langue como fungf,o correlacional do desvio diacritico

Seja notado, numa sub-secaEo que antecipa sobre os nossos capftulos "lingufsticos",

que 6 apenas porque a langue *fald' (endo-oposig6o) que tambdm essa nova

oposicionalidade entre langue e porole (exo-oposi9flo) permite falar uma lingua porque a

lingua fata / a lingua falar porque i falada. Saussure n6o soube reconhecer tr6s coisas: I .

que tinha nesse sistema (o sistema quiistico lingua falalfalar a lingua) e s6 nele o seu

"objecto cientifico especifico" - se toda a fala 6 contingente, a fala [toda] como tal 6

necessdria, e nOmeadamente necessdria como "contingente", por correspond€nCia d

<<casualidade> como esffutura dos cortes fono-l6gicos na cadeia,S e na cadeia s; 2. como



"dfade infinita", para falar com Plotino, o sistema opositivo langue constitui-se como um
falar-se que se inter-diz, q.d., tanto consiste circularmente consigo mesmo como esse
consistir 6 divergir impossibilitante de si - como se esse falar-se corresse sempre at*is de si
sem nunca estabilizar num apanhar-se e dizer-se, devido a uma opositividade que o 6
sempre' sem fim, e que por esse lapsofola muda: 3. Esse divergir de si num corropio, e o
facto de esse corropio aspirar ao seu pr6prio sustimento, o de uma rfngua que fare, : o de
uma lfngua que o seja, determina que era-mesma, rangue qua rangue, se cumpra norebatimento vertical (langue/parole) dessa oponibilidade horizontal
(langue<-+langue++la11gue, em cadeia significante) e, sem deixar de ser o que 6 (langue-
objecto-puro-da-ringuistica), se torne e se cumpra naquiro que 6, rfngua_que_fara, rangue_qui-
parle' Assim ' a fala 6 aquilo mesmo que a taciturnidade estrutural-autista dessa langue fala-
s6 fazia, e nem sequer 6 "isso mesmo, mas noutro prano,,, porque o pranoda fara n6o 6 o da
sua consistencia empfrica, mas o da sua oponibiridade de com a langue: q.d., esta, em si
mesma autodesdobramento estrutural, e consistindo num desdobrar-se de si, DE5DSBRA-
sE DE sI (em fala), e permanece si mesma no fazer-se outr4 ao parar a sua deriva nos
respeetivos termos, os quais, balbuciando a primeira palavrq encetam uma segunda deriva, a
do sintagma' A oposigIo lfngua/fala 6 a auto-extraposigfro da langue em e a si mesma,
efectivada; 6 ainda, e s6 agora finarmente, a Lingua: a fara-da_rfn guafarando; sendo,pois,
lingua' uma lingua: p'ex'' o sufgo de Saussure, secretamente oponfvel ao franc€s. parole 6 o
falar-dentro-de-si da cadeia helicoidal fonol6gico-semantica - falando. Literalmente ..fora 

de
si"' A similitude com a realizagdo da Ideia (que se 6 a si mesm a realizagdo-de-si), em Hegel,
6 flagrante' A relagao entre estrutura e hyl6, decisiva para a questiio da performance musical
sonora vs' "imaginada", em Adorno, obtdm aqui um forte ponto de apoio considerativo, mas
nio ainda de esclarecimento.

A oposigao langue/parole d6-se na parole (numa relag6o-tipo de transcendental a
empirico, tal como 6 na experi6ncia que est6o, kantianamente, em concomit6ncia o que
deriva dela e o que n6o)' A parole s6 fala na langue (no ambito de um sistema da sua
possibilitagao) e a partir dela, de tal maneira que, com uma s6 palavra proferida, estri
instanciada a totaridade da rangue a que era pertence (.,obrigado!,, 6 [oJ portugu€s _
identifica a lingua portuguesa). A simpatia de turista ao dizer..obrigado,, n6o 6 a de quem
responde audivelmente a uma determinada situagf,o social de comunicagro, numa pragm6tica
do uso eficaz e cortes da ringuagem, nem a de ..farar 

em portugu€s,,, porque isso (farar) ere
n6o pode, porque positivamente nao sabe (nao sabe ..portugu6s,,: 

dicion6rio e gram6tica).
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N6o: o acto perlocucion6rio dessa locugio 6 o de instalar uma langue (o portugu6s como

langue), convocada como todo em qualquer das suas "partes", dada a natureza precisamente

n6o partitiva-positiva, mas sistem6tico-negativa de cada "parte" como lat€ncia diacritica do

"todo". E isso, essa convocagdo da langue numa parole (de todo estrutural em parte

estrutural), j6 ele pode sem saber, ao receber a ch6vena de caf6. O "obrigado" dito n6o 6

uma palavra, 6 uma lfngua. N6o se lhe ouve a descortesia de recortar e isolar com neutra

frieza um som vocabular a-contexfual, de produzir um rufdo f6nico como sinal avulso

mec6nico adequado ao intercdmbio comercial - mas a cortesia da invocagio da lfngua, do

mudar de lingua (mudar de todo, de mundo), de lhe abrir uma porta que a chama.

"Obrigado" reveste tamb6m, ad intra, a fungdo de chamamento da lingua portuguesa: vozeia

em direcaio a ela, "apela-a", num vocativo nomeante. Por seu turno, o trabalho de recorte

sobre si mesma que a langue 6, 6 um trabalho de produgdo de pafavras, tle dotagio de

palavras: a lfngua apalavra a fala e apalavra-se a ela mesma, o seu pr6prio trabalho de lingua

consiste em transformar-se em palavra. Inversamente, o que nesta 0ltima falq o que na fala 6

falante (e nEro flatus vocis f6nico/s6nico), 6 a lfngua. Assim, 6 o trabalho de auto-opon€ncia

que produ4 i lingua, o seu oposto (que 6 tamb€m o seu resultado): a palavra-falante.

6, a oponibilidade langue/parole, isomorfa daquela que 6 interna i langue e dela

t6pica? No sentido em que s6 no n6o ser langue a parole 6 parole, e reciprocamente - sem

drivida. E no sentido em que s6 no intervalo entre o seu ser parole e o, nel4 a lfngua ser o

falante (sendo, a fala, a fala que torna aquela falante fiangue] em faladora ao plasm6-la em

falada, q.d., em plano estabilizado dafala); no sentido em que s6 nesse intervalo em que a

fala n6o fala sozinha e necessita para isso de enfaticamente n6o-ser o elemento falante que

todavia reside nela" de ser diferente do seu prdprio elemento ou factor actuante (de que ela 6

o momento actual, o actuante-do-actuante - ou o actuante auto-actuando-se, para exprimir a

relag6o na sua forma inversa -) - neste sentido, mais ainda: a parole s6 falq sendo o que nfio

6 (a mudez "langue"); inversamente, a lingua s6 recorta este ou aquele valor signifieante na

massa fonica amorfa indiferenciada mediante uma dupla teleologia (tendendo

assindoticamente para um ponto de coinciddncia): orientada ao e desde o sistema de

oponibilidades de valores significantes (que constitui ao mesmo tempo a cadeia f6nica como

j6 a de uma lingua ou dialecto especificos), e apostada em que esse "recortar de valor" n6o

apenas "recorte" e "valha", mas - fale.
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2.6. O Dia fala grego. O z6tepog de arte e belo
ontol6gica e hist6rica da presenga

natural: (altura"

"Alta e solene mais alta do que a luz

A pesada palidez sagrada do partdnon

Reina sobre o dia,,

A estrofe de Sophia3, que rima com o fragmento dos paratipomena sobre o Zeitgeist
cubista acerca de hist6ria, Europ4 edificios e ruinas, tiio pr6- quanto p6s-monit6rio (Ar
447)' plemiza enfaticamente a preval€ncia da civilizagiio sobre a natureza(que, na poetis*
6 ontologicamente pura porque 6 grega de ponta a ponta e fala nessa lfngua, p6tria da nossa,
nflo menos que a filosofia), da arte sobre o belo naturat ou enfim do sagrado sobre o pr6prio
aberto do mundo, mediante o oxfmoro contrafactual de um pesado / mais alto / que o mais
altoqueo ilumina -aluz,odia. onomedesseoximoro6ode reino,eaquitoque facultaa
sua impossivel posigflo diat6pica 6 o sagrado.

Mas hri aqui, intermedi6ri4 uma segunda instaneia acima do dia natural: o dia
helinico, ele pr6prio outorgado pelo dia po6tico, o da poesia do dia heldnico. pelo poema
(em intertexto com os mais antigos gregos em sua "aurora rododendra,,) e pelo partdnon
nele, o diurno que Sophia nos faz 6, d uma, o do .,dia antiqufssimo,, do mundo, o do dia
grego e o de uma Europa heldnica (dela para n6s e de n6s para ela, se a hist6ria 6 bem
relagao recursiva entre os tempos): o dia po6tico da poesia do..dia natural,, como, nela e por
ela' imediatamente tambdm meridional, mediterrAnico, heladico; e, pelo lado do part6non -do templo que o mede -, ateniense, <<eur6ptico> e futurante de si quaisquer ..os olhos com
que fit[e]"' o que hd aqui de absolutamente extraordinririo 6 que o dia (poetico) do poema e
o dia ("ele mesmo") de que o do poema d o poema - sro o mesmo dia: ou sao o..mesmo,, de
ambos os dias, o entrelace de interprecedoncia entre a anterioridade do dia..natural,, que viu
nascer a Hdlade e a desse mundo que, raiando a partir do templo da Acrdpole, instaura (o)
mundo e abre a si e a ele o pr6prio dia' Para Sophia" as entidades puras e simplicfssimas
como o mar, o dia, a 6rvore, s![o o podtico mesmo, e o poema pode de si pr6prio dizer tot
tvam asi' A anexagEo do real d palavra e ao poema 6 a concessao restitutiva do real i sua
vigdncia' que 6 podtica, e d sua Voz real, que a palavra 6: o poema n6o 6 transferencia de
realidades mas a elevagio a realidade que o real 6; e a vertigem infantil e poetante, que
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acompanhou Sophia desde sempre, de um poema como coisa simples entre coisas simples,

p6de um dia mais tarde ela 16-lo ou n6o 16-lo numa experiOncia t6o pouco "metaforica" (ou

"metafisica") quanto a sua: die Sprache ist so die Sprache des Seins, wie die Wolken die

Wolken des Himmels sinda. As duas vozes pensantes, convocadas pela comum meditagio

incomum do templo e do podtico da linguagem, seguem doravante diafonicas. O lugar do

pfilemos entre ((um dia mais cedo> e alto e <um dia mais tarde> e baixo que o Partdnon, 6 o

pr6prio templo - mais alto que o mais alto, e dai reinando sobre ele como sobre o

reconhecidamente mais alto. Porque se ffata de um pdlemos em estado de oximoro, n6o do

seu desequilibrio em uma conquista: instaurando mundo, o templo instaura o mais alto, a luz

e o dia, e "reinar sobre" 6 esse instaurar; mais que, o instaurar, um reinar. Pela presenga

contrastante-irradiante do templo, o dia 6 deixado-ser (mas como nio-hel6nico, naturez4 e d

nesse seu como tat primevo que, no regresso odisseico desse mesmo gesto de uma mem6ria

anterior i hist6ria, ele 6 reconhecido e acolhido na sua copertenga omnienvolvente a essa

sede t€tica de mundo que 6 a arqui-tectura do pilido sagrado). Entregue a si, o dia que o

pincaro marm6reo ofusca ao pousar sobre Atenas desde um mais acima ainda (e que o

empalidece e o sagra) volta a recobrir e a abobadar, ourinico, a cidade e o mundo - sem que,

a meia-altura nesse espago, o frontio de pedra deixe de ser mais alto do que a luz.

O dia do poema 6 dito a partir do Part6non, ou methor, a partir do pdlemos

oxim6rico entre o templo e o dia, pillemos de novo sediado na repetigio do oximoro t6pico

que o templo em si assume; mas, reciprocamente, o Partdnon e o seu pdlemos s6o ditos a

partir do lugar e modo podticos de um ndo menor p6lemos, o da palavra do poemq a qual,

quando diz"o dia", se "despoetiza" nele ptra o poetizar nela.

N6o se trata de que a zweite Natur usurpe o lugar da erste e a faga perder de vista

irremontavelmente deixada para tris do horizonte de acesso experiencial: pelo contririo, 6

eonstitutivo da segunda referir a primeira, nesse momento tanto a recobrindo - do mesmo

modo que, ap6s os grandes paisagistas, muitos panoramas por onde calhamos viajar se

tornam amifde conspicuamente Constables, Ruisdaels ou Turners aut6nticos, aceitando

mesmo os seus mais caracterfsticos compromissos estilisticos - como a discernindo e

concedendo, naquele sentido em que Malraux fazia notar que a imago extasiante da Leiteira,

de Vermeer, n6o consente <sair do quadro>, fora do qual 6 literalmente monstruosa (nem a

leiteira, nem a harmonia idiossincraticamente pict6rica dos tons, intransponivel e

inexterioriz6vel). Se a percepgio quotidiana-natural 6 gestaltizivel pela percepgio artistica (e

ji o era pela percepgdo est6tica do belo natural, sendo a reflexio kantiana da forma sensivel
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na imaginagao uma espdcie de <gestaltizagdo sem Gestalb), porque, sem conceito, a
imaginagSo ndo mais acaba de imaginar tal como, desenfreado pelo para-conceito do titulo,
o ready-made ndo mais acaba de se instabilizar est6tico-perceptivamente), a esse nivel de
interfer€ncia n6o se verifica, evidentemente, aquele grau de reversibilidade sim6trica que
levasse a poder contarem-se as hist6rias dos trompe l'oeil de Zeuxis ao contriirio: desdenhar
de cachos de uvas, cavalos ou cortinas af diante, tomados por quadros. euer dizer, se o olhar
deutero-natural que nos v6 as nuvens e os montes 6 naturalizadocomo primeiro (..a visflo
humana"), e renaturaliza a natureza, pela sua vis6o deta, em "a pr6pria nafureza [vista],,, nio
ficamos por isso possessos de uma ilusSo mayavica da experiencia. A cultura lizagdoda vis6o
natural tem limites, digamos - naturais; e, se n6o h6 uma constancia invari6vel da perceptio
naturalis, a crer nafoi perceplive intersubjectiva esta mudar6 de aspecto menos que de um
Gauguin a um Van Gogh, que se visitavam.

Assim, quando Adorno enuncia o "sul", os 'dias sem nuvensr,, ecoa um ..Vem, dia
antiquissimo vem", a ode que descobriu o dia como cabral ao Brasil; e estii ipso facto
convocado' nao tanto a simples mediagio cultural dilat6ria invertida pelos imemoriais
podticos do ocidente, mas o recruzado r6l,spog (nio menos ontol6gico quanto / porque
grego ele pr6prio) entre o poema havido nesses nomes puros (o belo artfstico) e o poetico
"buscado" <(qtofrpevov> a que aquele responde e que d o de uma natureza restituta.o belo
artfsticoqueaprecede-oPart6noneopoemadeSophiaeoseurecuarpalimps6stico-n6o

tanto a obstrui metamorfoseando_a em ..segunda,,, quanto se sobre_dirige
instauracionalmente - sc., em oximoro, em zr6lspog - a ela. Denunciar a ingenuidade de que
a <frase natural) de Adorno nEo comportar ia jit apassagem curturalizada do real a poema (K.
M' Michel)' € a presa ingdnua da ingenuidade maior que ignora ser essa zweite o kerigma da
erste' se "o dia natural" 6 um topos artfstico (como a paz dos campos requer a astucia
contemplativa do bucolismo, liberto, pelos pr6prios pastores e ceifeiros cantados, para o
mester de cant6-los), o poema de sophia oferece sobre a dicotomia facilitada a vantagem de
enunciar o redobro desse lopos precisamente no pillemos.Este d6-se triplo: entre o tempto e
o dia oxim6rico (acima / abaixo); entre o templo oxim6rico (acima / abaixo) e ele pr6prio; e
entre esse mesmo ciclo poetico de Part€non / Poema (do templo e da luz) e o dia..sobre o
qual" e em cujo seio superno tal ciclo "reina". Fique sublinhado que a forma estrutural do
pdlemos nao reduz especularmente a dilaceragflo posicionar dos extremos - aos quais n6o
deix4 entretanto, de despositivar - por recurso i mediagao recfproca de uma dialictica da
interconstifu igflo por ..acg6o 

recfproca,,.
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Recordando sempre em tudo isto a objecgio supracitada de K. Michel, de teor por6m

menos complexo do que o exigido, reconduza-se este novo aspecto, rastreado no complexo

nocional conspirante na m6nada que vimos dissecando, ao seu desempenho adentro da

economia da gakixia-mie adorniana onde ela se encontra constelada.

O fito do estabelecimento do nexo entre os dois belos 6 indissociivel da dupla

vers6o, coexistente no dificultoso autor de Frankfurt, da respectiva solugdo de sequCncia. Ora

se enfatiza kantianamente a preced6ncia, no tempo e em valor, do natural como modelar

(apenas para, centrando em seguida o processo no artistico, fazer daquele um recuo

catapultante deste que lhe permita, retomando um aqudm e intensificando, mais por r6plica

que por enxerto, as suas tens6es mobilizantes e perfectivas, poder levar-se a si, e lev6-lo a

ele, a um aldm que 6 seu destino comum); ora se anota como, desde a primeva relaglo

fundante i natureza (mas regressando a tiio cedo quanto tal), 6 a factura da ars a que

primeiro vai feigoando, a expensas de uma fria genealogia nietzschiana, a formosura da

formq s6 dai extensfvel i da natureza. Esta dupla versio concolre a estabelecer duas coisas:

a primeira, conferir, pela relagio proto-hist6rica obscura i natureza e ao belo natural

silenciante, maior densidade e mesmo insondabilidade a esse belo, v.g., <hist6rico-hist6rico>

que 6 o belo artistico, o qual, se bebesse apenas da sua homogeneidade com a pr6pria

hist6ria, tenderia a pouco mais que tautologizar-se-lhe epifenom6nica ou

superestruturalmente. Uma raiz de estranheza e alteridade preside ab initio ao desvio crftico

que o negativo artistico venha a poder opor d auto-igualdade intdrmina do edificio social,

segundo a Identidade, que 6 a nossa casa desde o paleolitico. Tal negativo n6o 6 - a dois - a

pura forma formalista da oposigdo, tomada negativa face ao social, mas corresponde - a tr6s

- ao lasffo de ndo-identidade que, sem ser um estrato hipotistico, municia uma oposigdo que

nao seja apenas a do social mediante o desdobramento de um logos formal, mas ao social

mediante um inidentificivel real: n6o a coisa em si, substancial e topol6gicq mas apenas,

dela, a pura resistOncia em acto, refracgflo paraklxica n6o dentro, mas para fora do campo de

vis6o.

A segunda, assegurar que o belo artistico, se bem que radicado numa relagflo com o

aqudm-hist6ria, desta constitutivo, e 0nica susceptivel de o projectar a um al6m-hist6ria

equipolentemente indesvend6vel, n6o faz de ponte directa entre um aqu6m e um al6m que

protagonizassem a verdade trans-hist6rica periferica e emoldurante da hist6ria; pelo

contr6rio, se o belo natural 6 chamado a conferir transhistoricidade ao belo artfsticoo n6o o 6

a fazer desviar o eixo de acontecimento e protagonizagdo do hist6rico para o trans-hist6rico.
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O transhist6rico soprari o elemento superativo para o interior de uma hist6ria que se supere

"sozinha" na trama imanente da hist6ria e atravds <durch-hindurch> da hist6ria. Dito de

outro modo, se 6 o nexo do belo artistico ao belo nafural que dever6 funcionar
superativamente, e se bem que o factor e elemento desequilibrante e transpositor seja ai o
natural, tal n6o ocorreni todavia pela conversEo abdicante e instantaneista do artistico em
natural (movimento meramente regressivo, em fuga, para um in illo tempore sem sujeito
consciente presente, i medula acontecimental do tempo 6rduo que decorre em processo

indesvi6vel e inescap6vel i gravidade ilimitada do presente), mas pela recentrag6o da
dimensEo espessante do natural no seio do hist6rico-artistico.

Belo artistico e belo natural desempenham-se como os avatares est6ticos de

sociedade e natureza - cujo nexo 6 hom6logo. A articulagio fundante do social com o
natural, e n6o simplesmente consigo mesma no social-so cial, fazcomegar mais cedo e acabar
mais tarde a hist6ria; fazvelar a montante e a jusante a figura certa e certificante-modelar da
vida colectivts; faz reger o social por determinagdes de maior profundidade dimensional -
no sentido pontyano de uma profondeur como uni-omnidimensionatidade pr6-geom6trica da
Visibilidade - do que as de uma dial6ctica progressiva-sistemitica e, pois, determinista e

factualizante da hist6ria. A rinica dialdctica consentida em Adorno 6 a critica e negativa,
insequente mas transpositiva-indeterminada, a qual preserva do que pudessem ser, por
exemplo, os mecanismos voluntariosos de um cientismo priixico-revolucionririo desenhando

e adorando o eidolon ut6pico rehagivel em linha mais ou menos recta atrav6s do ziguezague
dialdctico-social. O social - e, pois, o seu hist6rico - adorniano, fundado num articulat6rio
com a natureza tiio primitivo quanto o da autoconservagio <Selbsterhaltung>, e nlio sobre

um - social tipico, mas derivado - como o da propriedade, nao permite ser enunciado nem
resolvido, como social, ao seu nivel can6nico costumado: por exemplo, a estrufura
"idealista" da correlagio sujeito/objecto, constitutivq quase tiio inerradicavelmente quanto o
transcendental kantiano, das condigSes vigentes de representagio e de experi6ncia, de
fenomenalidade e de aca6o - se bem que engendrada em plena empiria - articula t5o a fundo
o social quanto a divisio do trabalho <Arbeitsteilung> decorrente da articulagflo entre forgas
e relagoes de produg5o, ou quanto o nexo naturalista da autopreservagflo, da qual cada uma
destas duas estruturas equiprimordiais, nf,o 6, ali{s, senio o instrumento
hiperdesenvolvido. E, se 6 nessa condigdo de entrangamento interdimensional intemo que
"o social" (nas suas infatigiveis ocon€ncias textuais adjectivas, adverbiais ou
substantivadas) se reclama como factor de caracterizag6o universal de qualquer dominio a
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considerar, n6o mais 6 o social especifico e redutoramente especificante a faz6.-lo, mas um

social ele mesmo internamente multidimensional e universalizado: a pl6tora que o reforga

dilui-o, e, se tudo 6 social, nada o 6 apenas. A ambiguidade deste seu estatuto adorniano

cresce com a sanha imprecisa da ret6rica constelacional que organiza o seu texto, o qual

pede literalmente compar€ncia ds suas estrelas no6ticas "equidistantes"; algumas, como esta

em particular, incorrem, todavia, na tentageo de centrar o olhar e fixar o tremeluzir em

afirmatividade coruscante, prestando-se a Constelagdo a funcionar afinal como star sistem

mais ou menos zodiacal da Kulturindustlie nutriente das geragOes criticas de 68.

Um dos casos ilustrativos mais c6lebres de an6lise metacritica adorniana - o

transcendental kantiano - emparelha de maneira complexa esse quarteto de momentos de

verdade pertencentes a um jogo poli6drico que evidencia bem em que 6 que o iluminismo 6

dialecticamente auto-redundante: todos os aspectos e facetas sectoriais do princfpio da

Identificagdo se interconfinnam num n6 cego. Assim o naturalismo zoo-antropol6gico do

<pecado original>, a Erkenntnistheorie idealista como cume hist6rico do processo de

autoconstrugio do sujeito, a l6gica da identidade, e o fetichismo da mercadoria. Faga-se a

este respeito notar o que separa o registo adorniano de planos de constitutividade efectiva de

estruturas - do que fosse uma mera critica da ideologia como representagio falsa

autodissimulada: se a verdade do transcendental kantiano 6 que ele representa uma

racionalizagEo apolog6tica ideol6gica da Se/Dsterhaltung, a verdade dessa verdade 6 que tal

"racionalizagio" traduz um incremento real da efic6cia realizativa da racionalidade

autopreservante, dos poderes exorbitantes - e paradoxais - do sujeito, e nomeadamente

como sujeito de objectividade cientffica "universal e necessiiria" do saber cognoseitivo e do

objecto sintdtico-transcendentalmente constituido-sabido. N6o que Adorno aceite que o

sujeito 6, literalmente, kantiano e idealista transcendental; mas que o tempo, o espago e a

categorializagEo perfilante - e, nisso, instauradora - da objectividade (a da causalidade fisica

newtonian4 p. ex.) que enquadram o "realismo empirico" do manifesto sEo, a fundo, "auto-

afec96es" (mas hist6ricas) instituintes da(s) forma(s) de experienciar /do experienciado do

Sujeito, e que um certo temporalizar, um certo espacializar e um certo eonceptualizar da

parte deste tornaram, de facto, em fen6meno(s) - quase-transcendentalmente seccionados do

seu pr6prio modo de ser em-si-mesmo "disso" que eles sflo - o campo de vis6o e de aca6o

manifesto, doravante apropriado como circunscrigflo sua e - a exprimir a clausura lota dessa

reflexividade sintdtica da subjectividade, nova caverna protectora contra o arcaico escuro

Exterior do mundo - de si para si. A Critica da Razdo Pwa estil longe de ser apenas essa
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mera fAbula te6rica, psicanalis6vel como pulsdo e tropismo ideol6gicos (misto de esconjuro

do pavor - da Coisa em si, do Ouffo - e vontade de poder - sobre o fen6meno por n6s

apriorizado para n6s -): ndo se trata de metaforizar o real s6cio-econ6mico na narrativa

mistificat6ria de uma o'teoria do conhecimento", porque o que se passa na constituigEo dessa

consumagio / consumpgio do valor de troca que 6 a mercadoria - a saber: que, produzida e

mediada subjectivamente, aparece como objectividade imediat4 como entidade autogdnea

fascinante: ofetiche, o madeiro animado ativico - passa-se tamb6m, efectiva- e n6o apenas

efabulatoriamente, na constifuigio ontognosioldgica da objectividade, sem que se possa

decidir qual deles - o econ6mico ou o transcendental, o social ou o gnosiol6gico, o "real" ou

o "consciencial" - seja o plano de constituig[o prim6rio e qual o secundrlrio, visto que a

mercadoria n6o 6 mais o interesse (fundante) do sujeito do que o sujeito o da mercadori4 a

finalidade 6 reciproca em v6rtice conjunto, e a correlagdo sujeito / objecto nio € menos

social "profonde" do que a divisio do trabalho, a qual seria por seu turno impossfvel sem a

constituigio de uma subjectividade capuz de construir uma forma - a L6gica do Universal -
que permita e promova a fungibilidade dos particulares interpermutriveis em todos os planos

de eclos6o, operat6rios, representacionais, volitivos, formais, reais-objectivos, e em todos os

dominios, do cientffico ao econ6mieo, ao psiquico, ao religioso. Numa palavra: o sujeito

kantiano nio 6 um mero (retrato do rei>, oficialmente magnificado,'eco ideol6gico e

duplicag5o espectral da realidade, 6 o pr6prio rei em seus plenos poderes juridico-

constitucionais de constituigio da €poca cientifico-t6cnica da Ding ob-jectual; 6 o pr6prio

sujeito dotando-se de poderio suplementar efectivo, e a Critica deve ser lida quase-

literalmente. (Embora a medida deste "quase", que desconta o idealismo e n6o compreende

que o seu car6cter de ffanscendental j6 n6o 6 uma teoria do conhecimento, mas uma

"metafisica da metafisica", diz Kanl uma ontologia [diz Heidegger], arrisque a atirar de

bordo a hiperargricia frankfurtiana da suspeigdo, "que sabe melhor", para fora da intelig6ncia

filos6ficq essa que desde Tales e S6crates sempre soube pior...). Seguidamente, o fantasma

do idealismo alemEo 6 menos o da Coisa em si do que o da persist6ncia inservil desta forma-

forga "irreconciliada", desta rebeldia da ob-jectividade. E o objecto como tal, nlo a coisa em

si, que h6 a abater, e a esta apenas para que iquele: n6o c ela que esti{ a impedir a

maleabilizagio deste, ela 6 o momento do imale6vel nele. Ao inv6s da leitura aceite, n6o se

tratava de se desenvencilhar do peso morto da "coisa em si"... em si, 16 onde ela assentaria o

sev topos supdrfluo, mas do travio e da irrecuperabilidade que esse lastro - o do outro lado

facial de, e o da mesma base existencial que, o manifesto - impunha ao pr6prio fen6meno

objectante, n6o desde as suas paredes-meias ou traseiras, mas residente em seu pleno
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corageo: 6 o que h6 nele de Ding e o que, nest4 de ..em si,,, que torna, o objecto, objectante d
pr6pria pro-jecaio ob-jectificante que o institui transcendentalmente (e que, correlatamente,
faz dessa instauragio uma que 6 apenas hanscendental). Por6m, ai onde Adorno julga divisar
um incremento p6s-kantiano da estrat6gia de Identidade - por morigeragao do coeficiente e

da tfpica de alteridade -, perde de vista e incompreende o sentido do Selbst especulativo
hegeliano, que 6 muito mais autodesapropriagio absoluta e liberagao ao Outro do que
o'sfntese" reabsortiva, em identidade petitiva e repetitiva, de identidade e diferenga.

Tal como a natureza cruza originariamente o social e o potencia transhistoricamente,

mas sem o desviar do seu pr6prio lugar cOntrico de acontecimento e efectivagio - assim o
belo natural (desde a orla m6gica da primeva conscidncia mim6tica) se recruza com o belo
artfstico, do qual d um acelerador de historicidade. Ora, acumulando e coalescendo - como
abundantemente vimos - as determinag6es do natural, do hist6rico, do artistico, do cultural,
o Dia, ademais retraduzido na linguagem lapidar da linha po6tica, condensa esse mesmo
nexo total em sua significagSo e alcance completos - muito ao contriirio do que 6 sugerido
nos sortil6gios do texto pr6ximo: compendiar a vertente singular do lado do plenum da
Natureza. Mais, sob a forma saudosa e anamnisica da promessa, ele antecipa a
consubstanciag6o integral de hist6ria, nafureza e belo natural num ..reconciliado,,

irrepreensfvel que salva (da nossa nomeagEo 6vida) o ab-soluto e para o ab-soluto.

2.7. Ontica e ontologia do Mais: diferir apofiitico adorniano e diferencial
aletheico heideggeriano

2.7.1. *Natureza": arcaica - hist6rica - aparencial - cifrada - nio-existente

A polissemia de "nafureza" que grassa no curto hajecto desta linha acompanha o
polifacdtico mutante desta mesma inst0ncia, prestivel, por vagueu nocional e referencial, a

caprichos invocativos de um certo leque de mantras adorniano6.

Que natureza temos entEo aqui? V6rias: a mais domestic6vel - a de sul - e

domesticada, o tesouro hist6rico de uma Naturbeherrschung acabada: esta natureza

aplacada, c6lida, materna, que se mostra "no seu belo" como luminosidade o.desanuviada,,
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<wolkenlog' foi entretanto obtida (6 obtida: d a Hist6ria da civilizagSo...) d custa dainversao da relagio de assenhoreamento ou dominagio <Beherrschung>: domina para n6oseres dominado' Mas dominar a natureza 6 continuar a ser dominado pero que era pr6-dominante no ser dominado pera natureza, sc., a pr6pria dominagio como modo_de_ser,mero kdrma invertido e ciclicamente fatal: a "segunda natureza,,, domfnio sobre a"primeira", continua a ser isso mesmo que na primeira era primeiro _ dominio _ (pois que,al6m do mais' tenho que me continuar a dominar, como outrora a mim a naturezao par4
senhor de mim' poder ser senhor dela: tenho que repetir eu pr6prio a nafinez-asobre mim,sob a forma, entre outras, de acurturagio e superego, para inverter a rerag6o; no queduplamente me logro, pois s6 "inverto" repetindo, e a pr6pria invers6o 6 mera vitdria dePirro da mimese, da vassalagem e da derrota de fazer-o-mesmo), quer dizer, a segundacontinua a ser' e reforgada, a primeira, num ciclo suspensor da hist6ria anatogante doprogressus/regressrrr da dial6ctica do iluminismo mftico-racionar. E o que o termo genitivoNaturbeherrschung consigna no duplo trajecto - simultaneo, nao altemante ou alternativo -da sua leitura sem escapat6ria: a dominagiio da naturezz(*) 6 a dominagfro da natureza

1+-)' Tal como "todas as coisas boas foram um dia coisas m6s,, (Ar 76_7 eMM gg), este Dian6o 6 plat6nico' nasce como natureza dominada, hoje benigna, que continua a ser por baixo omesmo que i por cima' mdscara serenada, ou mimese subrimada em arte, da dominagio - se6 o caso que a dialdctica hist6rica do Iluminismo / Hist6ria da natureza <Aufkliirung /Naturgeschichte>7 6 bem a consumagio te6rico-critica do ensinamento genear6gico
nietzscheano' que condena o bem ao cicro e i mardigio da sua g6nese, i quar, mais querepetir' regress4 (ainda que, pela via her6ica do durch-hindurch, a Teoria criticaproceda
por um salvar das apar€nciast de que aqui 6 dado nao pequeno exempro, o bero naturar comolinguagem da natureza. o durc| hindurchsignifica uma fidelidade i travessia dialdctica dasubst6ncia' sem salto al6m ou aqudm da cruzde realidade constituida e a cada instancia a n6spresente).

Mas 6 justamente desde o estatuto dessa ringuagem que se deixa esbogar umsegundo campo posicional e acepcional de "nature a" (o primeiro sendo constitufdo pelarelagEo aparencial, bela-natural, de primeira e segunda naturezas - de,,notura,, e,,crlturd, _
"encurvando", por "devoragflo crdnica", uma na outra sob a figura da hist6ria viciosa ecircular)' E que ao mesmo tempo que i ilusEo embelezante sobrevivencial, o belo natural 6 ovestfgio e pista do nio-id€ntico nas coisas; do n50-id6ntico, quer dizer, de tudo o que nanatureza e na hist6ria resiste como o irredutfver ao princfpio da identificag'o.
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Uma tal natureza (bela) jL ndo 6 a primeira, a ameagadora e sobredominadora, mas

aquela que desde os primeiros gestos inaugurais da hist6ria e do humano, se viu impedida,

escorragada, reprimida pelo regime relacional prevalecente de responder ao primeiro Gewalt

- ao dominio violento - com aquela estrutura adequadamente sim6trica e mimdtica do

mesmo Gewalt que, anulando-o fora, o decuplica por6m dentro do pr6prio perimetro

defendido por ela: o mundo claro racional da Identidade que ordena e reconhece as coisas, e

que as condena, nisso, i compressao sistem6tica do seu serem-identificadas, do seu estarem

sob identidade: uma identidade que nio 5 a delas, mas a da sua (hetero-)identificagio,

cgmo veremos. Essoutra natrreza, que nflo 6 a o'est6tiga", mas que Se anuncia

esteticamente, tem sido desde sempre a que esteve a poder ser mas que "n6o 6 ainda"

(assoma apenas na sua latdncia sempre-coeva a titulo de o'rasto", por um lado, deixado - por

outro a seguir: q.d., vestigial daquilo que 6 (6 e desde sempre) o seu (ainda) por-ser):

antncio de si (como cifra de si pr6prio) pelo pr6prio Inexistente, cuja ausencia n6o 6 nem

ontol6gica nem temporal, nem sequer a da privalio, mas da ordem do obstruido, do

deformado, do excluido, que dessa mesma diferenciagIo ou refracaEo ao idOntico toma a sua

forga refract6ria.

Tal como o dia presente absoluto da natureza (l) n6o 6 aqui; (2) n[o 6 agora; (3) neo

6 fim nem ..no fim,'; (4) nao 6 s6 natural, mas tamb6m hist6rico-cultural; (5) nlo 6 perceptivo

(..sensivel,,), mas (sua) linguagem ("inteligivel"); (6) n6o 6 sem o belo artistico nem "mais

alto" do que ele - tamb6m agora (7) acabamos de ver que nao p6e em jogo uma s6 naturezq

mas v6rias, entre as existentes e as inexistentes. Dificuldade l6gica que nos brinda com um

precioso e ininteligivel trago ontol6gico-est6tico de caracterizagao daquele modo do negativo

que 6 pr6prio do belo: a ausencia, o sinat propiciado pelo inexistente. o "ohne" do ohne

Zweek, ohneBegriff, ohne Seienden. Mais al6m no percurso deste estudo depararemos como

estes fulminios da nadificagio colhem o momento ontol6gico capital da impossibilidade que

6 o ..ser,, -, quando discernido justamente como diferencial da presenga

estupefactantemente inaudita de uma obra de arte: que ela seja I o que seja ela, mas muito

adiante de uma metafisica da essentia e da existentia, do quod e do quid. Essa experi€ncia da

impossibilidade de existencia do por demais existente, e em excesso de exist€ncia (no Ex-

cesso que existir d), o lapida Adorno na anedota dos animais impossiveis do zoo de Berlim,

pequeno tratado sumular de onto-logia da modalidade. Este ponto, adornianamente o da cifra

apof6tica (e seu int6rmino coment6rio decifrat6rio), heideggerianamente a diferenqa
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ontol6gica (ofactum est semfecit, i.e., esse..sem,,), deixa-se enunciar aqui cedo, mas para
muito tarde.

2'7'2' o beto como "6" ontor6gico (auto-suspensividade ontor6gica do..dar-se,
- r{eidegger) e a suspensio apor6tica-metafisica da suspensflo (Adorno):
primeiro tergar da gigantomaquia

Aquele desrizamento, notado at6 aqui em sete aspectos, que reva a frase que nos 6
Leitmotiv i descoincidoncia de si e que traduz uma incoincidencia entre a plenitude de
presenqa e a sua pr6pria derrogagio instant6nea, 6 (supostamente) por Adorno reconduzido,
de fen6meno ofuscante do auto-ausentamento, (que, porque plenifude excessiva, a ptenitude
ela pr6pria 6 e se 6) - a diferimento hist6rico e 6ntico num plano de iman6ncia. seria
rebatido' digamos, da vertical e transcendente i horizontal e imanente, ou de ontol6gico ahist6rico' Isso deve-se, outrossim, a se ter podido discriminar criticamente, no seio do
fen6meno em questio, um estado de dissociagio entre nafureza e belo natural como entre
realidade e aparencia 

' 
porque o que divide entre tudo e tudo desde o advento dessa ruptura

entre os copertencentes a cuja insolvencia se tem chamado histiria.se a natureza coincidisse(6) com o "seu" belo, a plenitude manifestada seria real, estalaria instant6nea (como
reconciliaga0 actual hist6rica), e a sua superabundancia - a do N60-id6ntico como Mais -,incontiivel e inadidvel, expressaria uma condigao de transcensio a si, de incoincid€ncia
ascendente' da pr6pria presenga, que a difractaria diferencialmente como estrutura de
ausentamento a si da pr6pria presentificag5o, quer dizer, como estrutura de pura adveniencia
Wcit"'l sem donde ffactum est...l- desontificada (e desteologizada). v.g.: ontologizada.
ora' nflo se trata' em Adorno, de ignorar e revogar a evid€ncia dessa instanciagao
revelacional meridiana e irrecus6vel, rebatendo o virtice alto e hiper-alto i bidimensional
dessa hist6ria protelada, dessa linha de tempo que est6 na ratencia de um tal em-aberto - mas
o tolhe no contra-senso da "imin6ncia": nunca acontece (6 o paradoxo cfnico do mau-infinito
da promessa: "inextingufver", n6o d possfver acabar com eta, e um tar prometer 6,
respeitabilfssimo, descomprometimento absoluto). Trata-se de que ela nunca chegou a ser tal
evidencia' apenas "um brilho" <schein>, enganador despedir de centelha produzida pela
intersecafro de dois contramovimentos: a) o da disjungio de natureza e belo natural, ou de

.43



coisa mesma e seu antncio, que v6m de origem disjuntados, disjuntados ocorrem no kairds

do dia meridi6o e disjuntados se despedem para depois; b) e o da associagio sui generis (a

traga <Spur>) entres esses dissociados, tiio prometidos i Reconciliagio que a sua mesma

dissociagflo d trabalho de reconciliagio fracassado (s6 dai petrificando em diabolismo da

irreconciliagflo, em mal absoluto auschwitziano al6m da pr6pria dial6ctica reversiva da

racionalidade). Essa intersecaEo (de tal disjungdo e tal conjung6o), 6 a cifra: a linguagem

como "interseccionismo" origin6rio de si pr6pria.

Em concordincia, o mundo de Adorno desenha uma figura assaz peculiar, que tr€s

tragos, do banal ao mais prodigioso, v6m signar: digamos que h6 uma posig[o de partida que

faz corpo sem quest6o com a vig6ncia estabelecida e dada de uma realidade plana, em

aqu6m, infinita positividade (atem6tica) segundo a mais trivial confianga da consciCncia

natural nas suas planicies da verdade; tal estabelecido, renunciando a qualquer

estabelecimento e em primeiro lugar ao da sua pr6pria verificagdo reflexiva como

estabelecido, v6-se, segundo as posigSes fenomenol6gicas da consciCncia e dentro delas,

operatoriamente reconfirmado pelos dois gestos complementares: o de uma estipulagdo

conformista de coordenadas comol6gicas explicativas da exist€ncia por recurso de

pressuposigio a esta mesma como dado atem6tico (q.d., tflo dado, que ndo chegando a ser

articulado como dado; e 6 a bem-conhecida sequ€nei4 n6o "da realidade", porque jd em

<realidade>: a vida na terra, a hominizagdo, as grandes t6picas de uma etno-antropologia da

primitividade; em suma, o calend6rio manusedvel da progressao das ancestralidades

candnicas: natura - diga-se que mais latina e neolatina que gfega -, z6on, logikdn, estar'

embarcado-em-hist6ria); e o de um retomar, a partir dai, o pacifismo de tal insergio,

corroborado agora em termos de uma ebuliente revisibilidade critica dos saberes e de outros

modos de relag6o de existCncia, que interpretam e interpelam diversamente esse Grande

Facto em que nos temos apenas para melhor o deixarem intocado como tal: a atitude critico-

dialectica 6 posterior a esse Grande Facto, pressup6e-o, e assenta a sua negatividade

inteiramente em ch6o de positividade, q.d., de um "estar dado" segundo um "ser assim" que

torna, esse deflagrar da mais absoluta estranheza, na narrativa narc6tica do positivismo da

familiaridade do real (anterior i tematicidade de todo o "positivismo", "real" ou

"familiaridade", q.d., puro plano absolutamerrte pressuposto: e 6 essa, e n6o as afirmadas e

detect6veis, a positividade de fundo caracteristica das certezas ante-predicativas da

consci6ncia). Mais que dirigir tal reflexividade do saber sobre o pr6prio (suposto, tircito) em-

absoluto de sentido em que se est6 (tal como o fez cada uma dessas filosofias lentas agora
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agilmente perpassadas ao fio de um olhar agudo e prolifero de bazar), esgota-a pordm

Adorno epidermicamente numa vistosa esgrimistica lucidissima entre e contra os saberes,

cuja acuidade 6 medida pela sua pertindncia hist6rica actualizada, num sentido humanista do

acto e do actual - na convicado sociopolitizada de que a filosofia que se quisesse ocupar

platonicamente do Ew6g 6v perderia de vista que, mais "absoluto" que o "em-aberto de

sentido", questio sem nexo, 6 a conjuntura donde partem e podem partir tais quest6es, ali6s

secularmente mediadas por cadeias de questionririos anteriores e ndo corpo-a-corpo zu den

Sachen selbst, e tal conjuntura 6 hist6ric4 6 a hist6ria, e d socialmente motivada- locus

locorum.

Mas - segundo momento - "o que ainda n6o 6" <das noch nicht Seiende> muito
justamente entao ndo i isso: estii v.g., em nf,o-identidade. E, ent6o, o todo outro? E a
realizagio, no fim, desse sobre-excesso que, na disjungdo -"im Bqnn universaler ldentittif'
(AT I 14) - n6o 6 real, n6o 6 ainda? Eis o que n6o pode ser respondido sen6o a partir daquele

mesmo plano de posigEo unicamente donde as pr6prias questOes podem ser dirigidas. E 6

este o terceiro momento: tal "plano de posigio" nio 6 um: nio responde, e nflo pergunta -
considera. <Reflexiona ohne Zweck>. Em que termos? Eis o que nos conduz a um

circun l6qu io reencaminhador:

No Fen6meno de uma tal plenitude maior que si prdpria que, sendo plenitude 0e)
real(izada), nio tivesse que nem para onde se desdobrar (entre o tempo do seu anfncio

saudoso e o tempo da sua consumagio vindoura, entre o tempo do belo nafural e o da

natureza, sendo esse entre-tempos por sua vez reflexamente grafado no pr6prio canicter de

presenga / aus6ncia que 6 o do belo natural, ex. g. de "(...) marulho obscuro, / (...) som

presente desse mar futuro")e - essa incoinciddncia remissora ao seu al6m j6 nio desdobraria

esse incontivel em dois momentos Onticos e posicionais. Uma tal saudade contempordnea

de si prdpria da PresenQa, que o Mais-que-si-pr6prio assim prese ntousento ou re-vela,

alteraria o seu prdprio sentido de realidade e em geral e de raiz todo o sentido do estar-em-

realidade: alteni-lo-ia, de posicionalidade / positividade, em suspensividade em

suspensividade do pr6prio sentido posto (e tal como posto) de presenga realizada; em

ausentamento a si dessa presenga, nio por detnis elq mas em cheio e de chofre no 6pice

evidencial da sua presenga. O evidente e o enigm6tico sio directa-, n6o inversamente

proporcionais, e o propriamente enigmitico 6 o que 6 maximamente evidente. Assim, Jos6

Marinho reconhece, para a "int6rmina vis6o [unfvoca] meridiana" do seu ..Dia", que

enigm6tica 6 a evid6ncia, mais que o enigma. Nenhum eclipse, nenhuma ofuscag6o,



nenhuma turbagio, nenhuma iluminagflo o assinalam: nenhuma diferenga, porque o puro
diferencial ("ontol6gico"). O pr6prio do sentido de presenga plena presente posicional
evidente "sem nuvens" - o pr6prio sentido do que, em singeleza incondicional de sentido
sem residuo, vacilagflo, adiamento, se diz que ..d,, - 6 o que se abisma a si pr6prio sem a
mais pequena queda, sem os mais pequenos ,,alhures,,, ,,dh!m,,, ,,por detrds,,, ,,dcimo,,,

"outro". o "ser" 6 esse nome (quer dizer, 6 esse verbo) do .oente,,, do que ..6,,, 
sem a menor

diferenga de com este (seria 6ntica, diferenga entre outros) sem que este se veja entrado na
menor diferenga de si e sem que seja como um segundo, diferente e dual que ..o Ser,,,

majestritico, surgisse hipostasiado esmagadoramente sobre o ente. E porque ..ser,, - ,,verbal

gedocht", diz Heidegger - 6 o diferencial suspensivo, auto-questionante, ,,thaumdtico,, 
do

pr6prio "6",6 o mais pr6prio do pr6prio "6", que, em BiiH g6-gg, o fil6sofo de Todtnauberg
pode, sem hipostasiagEo metafisico-politica, inverter:

"Em <5. u- Z.n [SZ, n. sigla] (.9. 212) d dito com intenqdo e pre-vidAncia <Absicht

und Yorsicht>: il y a l'Etre: <<dd-ser <es gibt> o ser. O il y a traduz imprecisamente

o <es gibt> Pois que o <es)r, que aqui <gibt> [o <<se> que <<d6>, o <<ele>> que <hfu], d

o prhprio ser. (-..) O ser nit, mas ndo justamente (o enteD. Dizer do ser, sem

ulterior interpretagdo, que ele <it, dd-o demasiado d ligeira representado como um
<enteD segundo o modo do ente bem-conhecido <belcannten> que qctua como causa

e i efectuado como efeito. E entretanto diz jd Parmdnides nos primeiros tempos do
pensar: emw ydp eiva4 <[EleJ i nomeadamente serD. Neste dito dissimula-se o

mistirio inicial para todo o pensar. Talvez o <ti> sd possa em rigor ser dito do ser,

de tal maneira que nenhum ente jamais realmente <dl ,,.

O malentendido adomiano n6o 6, aqui, epidirmico e acerca de Heidegger e da
filosofia deste, mas acerca de "ser" e da filosofia - pdrola no longo colar de todos os outros
que o piriplo metacritico colecciona de Kant e Hegel em diante.

Se a cisSo de si a si da presenga n6o 6 <aplacada> em diferimento e diferenga

diat6picas, bi-posicionais - diferenga hist6rica horizontal ou metafisica vertical, mas sempre

6ntica, tendo sempre para onde ir e pousar, sempre sendo, ((nunca deixando de sen> -, mas

trilha a sua pr6pria posicionalidade e a cinde como posicionalidade, 6 ent6o a pr6pria

modalidade da presenga que se altera absolutamente, que <deixa de ser>, se nadifica, se

(presentausentaD, que estd num total em-aberto de tempo (vide supra, 1.2.4.), e que

simultaneamente 6 mais avassaladoramente presente que tudo o mais. A diferenga ontol6gica
(que n6o 6 <<entre ser e ente) como entre mio esquerda e direita ou mf,o grande e mio
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pequena), a deixa Heidegger "esteticamente" experimentar na plenitude incompreensivel da

presenga da obra de arte como "factum est sem fecil", como "ente" sem o seu (fundo de)

sentido, quer dizer, como - "ser" (verdadeiro nome do ente, verdadeiro "f"; e n6o outro

nome que o de ente, nem heter6nimo deste). A mais completa suspensividade (uma tal que,

nela, 6 a pr6pria E"offi husserliana, a pr6pria suspensio considerativa, que se vC sub-

suspendida) a tudo intactamente atinge. Aqui, no exemplo de Adorno, a experienciagdo

est6tica da Dffirenz far-se-ia por via dessa saudade (diferencial a si) da presenga plet6rica e

porque plet6rica, desse anseio e incoinciddncia que no autor de Frankfurt recebe a

designagdo evasiva de Mehr (sc: uma tal riqueza flntica na teia de relacionalidades

universais-contextuais internas do Ente monidico restitufdo i sua nio-identidade, que a sua

identidade-consigo o excede: o belo natural, sobretudo o artistico, patenteiam essa

onticidade. E esse 6ntico que em Adorno responde ao fantasma ontol6gico heideggeriano).

Se em Adorno a <posi96o de panido 6 esse assentamento no plano dado sem-questio do

haver-presenga e do estarmos-em-preseng4 cujas coordenadas hist6rico-cosmol6gicas

permitem representar o respectivo retrotraimento ao longo da cadeia temporal e causal 6ntica

(antinomicamente aberta ou fechada, mas sempre 'J6-parada" no sistema de assentamento

6ntico segundo o imperativo aristotdlico: 66 ocrlvot), a <posi96o de partido heideggeriana 6

a de, nio um abismo por baixo desse chio fundante <Grund> que 6 o Ente metafisicamente

considerado como ez.s que ens na sua multivariincia conceptual hist6rico-filos6ficq de'I66a

a Valor, mas o abissal de Haver - de fundear-se - algo como um ch6o fundante: quanto mais

o fundamento se funda, mais isso mesmo 6 e se faz abismo; da mesma maneira como, no

termo da cadeia aristotdlica, o depara a pergunta que a razEo critica n6o pode deixar de

reflectir colocar-se na boca de Deus: (mas ainda repetindo o gesto Ontico do regressus ao

apoio anterior, ao j6-sido autoprecedente): "E eu, de onde sou eu ent!io?" : "O verdadeiro

abismo para a raz5o humand' (ib.). Esta posigEo (abissal...) de partida n6o tem antecedente

(essa cis6o nflo 6 advinda desde uma sua gdnese 6ntica na hist6ria); n6o tem, pois, um

consequente, nenhuma futuridade. (Nem a teria, pois que "futuro" nEio 6, neste pensador, o

depois,6ntico, mas, ontologicamente - odvir). N6o lhe h6 outra - ela pr6pria, e como Haver

<Es gibt...), S€ 6, e nos 6, essa pura alteridade do Dar-se.

Onde Heidegger suspende uma suspensilo, e tudo delq e n6o hi o ponto de

Arquimedes onde assentar para a contemplar ou a deixar vogar suspensiva, ou donde,

inconcusso ele, sab6-la e diz6-la, dessefundo abissal (que 6 "ser o ente") "n6o [havendoJ que
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escapar" - d6, opostamente, Adorno, primo: por assente o chio das coisas entre as quais nos
encontramos e das quais nos ocupamos.

Secundo: regista, nele, uma quebra cindinte (contingente: resposta ancestral de
sobrevivencia ao mundo circunstante), que mant6m irreconciliados os p6los antagonisticos,
desmultiplicados em dualidades (Sujeito / objecto, valor de uso / valor de troca, naitreza /
cultura...) submetidas ao predominio unilateral de um deles, opressor do outro atrav6s da
imposigao, a essoutro ("n6o-id6ntico"), da sua pr6pria Identidade securitiiria e esconjuradora,
de tudo identificante por subsumpgflo: QUor dizer, por incorrencia sob o molde
'osinteticamente" antecipado (subjectivo) e antecipativo (objectivo) de uma forma de
reconhecimento representacionat / operat6rio que reduz4 assimile, ordene e disponibilize
acessivelmente o que era estranho e ameagador.

Tertio: inculpa esse estado de coisas - naturalista e historicista, na acepgio em que
a "ci6ncia de rigor" Strenge Wissenschaft> husserliana toma esses termos da positividade
da conscidncia natural mundividente - de, defectivo d forga de a tudo impor uma totalizagflo
unilateral precoce (a da razdo), obstar d presumivel plenificagio, aquela mesma que iz efrsie
se nos simula (e ironicamente escap4 "para sul") nessa conjungao de belo natural e de
natureza a cuja chamada, pordm, falta precisamente a realidade sua realizativa: a Natureza
ela-mesma.

Quarto: sem nunca imponderabilizar a sua positividade de base (que lhe escape que

ineorre assim num Seinsinn que 6 o de um arquipositivismo metafisico qual o descrev6mos,

nio i aqui agora dirimivel), adianta todavia Adomo a experi6ncia de um fen6meno de
plenitude excessiva ou "ex-stitica", que poderfamos num primeiro momento crer traduzir,
niio uma propriedade pura do presencial como tal, mas apen:rs uma ausencia 6ntica no tempo
das presengas lineares sucessivas de mundo (de "dia"), prometidamente rebativel sobre o
futuro hist6rico positivo do seu cumprimento acabado, numa presenga a si da presenga plena,
n6o numa ausdncia a si da plenitude excessiva do Haver-presenga.

<H6 dias e dias>; um o do belo da natureza, outro o da natureza. Deixaria este - real

- por isso de ser belo? S6-lo-ia mais, s6-lo-ia tanto, fugindo-se ainda?... euanto ao belo
natural do nosso presente hist6rico: este dia esperaria, assim, ainda a sua hora; porque, sob

ele e nele, uma sombra persiste, a da natureza que n6o pode ser ainda isso que o seu belo

naturaljd 6, porque' por sua vez, sombra nessa sombra, a vida que o pudesse viver - a vida
hist6rico-social dos homens e de cada homem - "n6o vive", na l6pide que lhe rezam os
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Minima Moralia. Mas fen6meno esse que, a uma segunda inspecaio, adiciona duas
caracteristicas, entre si concordantes, fortemente despositivadoras: a primeira: um belo
natural que presentifica um modo de presenga que retira o seu belo - o seu perfume e (na
expressao de Ganett) "delicioso pungir" sem-conceito, sem-fim, sem qualquer desses dois
modos da de-termi-nagflo - de um mais-que-si, mais-que-presente, mais-que-agora; sendo de
conjecturar que o modo de presenga do belo natural ser6 presentativo do modo de presenga

da pr6pria natureza, e este n6o ser6 o da plenitude que falta aquele, mas um acr6scimo da
plenitude-tipo que j6 a ele assiste. A segunda: uma nature?a que n6o s6..ainda ndo 6,, (no
sentido de guardar uma alteridade enfitica, e tanto maior quanto mais indesign6vel, ao que j6
6 e ao seu modo de ser, sc., o da positividade fl{ctica da cosmologia realista em que Adorno
o apanha <a partir do hominideo), por assim dizer), como privilegiadamente se vale dessa
aus6ncia parar nos termos dela, se anunciar no rosto sem-rosto do que possa ser o seu
modo-de'presenfa. Que esse prenfncio j6 a simule tiio convincentemente que, inexistente, a

diriamos comparecida, e que a sua aus6ncia efectiva n6o s6 n6o tolha como reforce a ilusao
da sua vig€ncia, eis o que insinua que d aqui menos o belo a antecipar deficitariamente a
nafi)re74 do que esta a antecipar-se (ndo desde algum nihil absolutum, mas desde a
tendencia para ser si pr6prio que se irreprime no Nichtidentischen); e a cumprir nisso um
trago realizativo, e niio infractor, do seu modo-de-ser presente: o da auto-anuncia96o, o da

[teologia da] ausEncia a si.

Quinto:6 aqui que entra o g6nio de Adorno: se tudo se passasse sem saltar qualquer
passo do mecanismo continufsta e prospectivo que descrev6mos, seria postul6vel um modo-
de-presenga *futuro" que, an6logo ao de que se faq no seu anfincio belo, experi6ncia de
(presentausentamentor>, atestasse afinal retrospectiva- e retroactivamente uma nflo-
positividade Ontica do real, mas sim, desde j6 em epifania nessa "cifra do reconciliado,'que
6 a azulidade mediterrdnica do di6fano, uma suspensividade ontol6gica do acontecimento

de presenga, simplesmente quedada em olvfdio, nflo-declarada, emparedada afinal pela in-
sist6ncia no seio do mundo pre-ocupante. Adorno limitar-se-ia a adiar o seu

heideggerianismo oculto at6 ao 0ltimo momento possivel daquilo que 6 a tarefa critica
imanente da reconciliagEo e, por isso, jamais a beatitude em escuta ao ininterrogdvel do ..dar-

se" kerdunico do ser (embora a concreta fisionomia essente de tal tarefa seja, em Adorno, t6o
igualmente ininterrogivel; n6o assim, pordm, a sua silhueta determinada, ainda quando
pouqufssimo determinante ou revoluciondria - a silhueta precisa e cortante da sua negagf,o).
Ora" a modalidade anunciativa cifrada a que Adomo recolhe 6, niio a da afirmagio, sequer a
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da postulagdo (muito menos a de uma complacente fenomenologia fascinantemente em-

adiantado) de uma suspensividade misteriosa do sentido de preseng4 mas a da suspensflo de

toda e qualquer determinagio. N6o uma afirmagio de uma suspensdo, mas a suspensio de

qualquer afirmagio de uma suspensSo. Fica em suspenso se a pr6pria natureza "ser6" t6o

suspensiva quanto o belo que a anuncia: mas neste n6o se faz qualquer experidncia real de

uma suspensividade ontol6gica, apenas a experiOncia modal do em-suspenso do anunci6-la.

N6o um enderegamento i <suspens6o>, mas o suspensivo que 6 todo o enderegamento.

Adorno, atendo-se a um realismo naturalista-cultural do mais ingdnuo e dos mais aceites

termos da doagio de presenga (ao qual o filtro da sua leitura hist6rico-critica pressupoe e s6

vem modificar secundariamente), quando adianta o "n6o-ente", o "ainda-n6o-existente", o

"n6o-id6ntico", o "outro", nflo est6 a projectar outras tantas instAncias hipostasiadas

(entendfveis ou como lelos futuro no intra-hist6ricoi ou como ontol6gicas, e revisoras

retrospectivas daquele "realismo ing6nuo"): antes desses referenciados indeterminados e

apofiticos, critico-negativamente imprecis6veis, esti a modalidade dessa referenciagEo, e

essa modalidade 6 cabalmente suspensiio; e 6 af que o nosso autor se instala e age. O

suspensivo est6, em Adorno, no seu 'omdtodo", nIo na sua ontologia: est6-em-ac7do entre

aquele passado e aquele futuro, e essa impressio de suspensividade que o fen6meno do Dia

nos causa 6 impressEo modal, modalidade cifrada do puro considerar apofitico da forma

selada da alteridade; modalismo que em nada 6 prd-imagem de um modo-de-ser por esta

analogado. SIo, disto, casos paradigm6ticos e limite: a teologia ateoteista adornianq de um

Bilderverbo, que se intelige a fundo como Gottesverbot - como veremos -; (GS I 0-2, 6 I 6) o

regime dos (chamemos-lhes) <<postulados apordticos> pr6tico-metafisicos p6s-kantianos com

que culmina a Negative Dialelaik (ND 38a); os indecidiveis doutrinririos que coalham a sua

filosofia da hist6ria - pnitica-, te6rica- e esteticamente - numa skipsis de torres de marfim

(GS 20-1, 402-9); o indecidivel metodol6gico da pr6pria escrita paratrixica adorniana, em

concord6ncia discursiva com essa modalidade indecidivel a que o autor se acolhe. Com este

expediente oblfquo, n6o fica coarctada a possibilidade de uma revisibilidade radical da esfera

de sentido em que se est6, e n[o se fica" nem fincado num chlo mundividente irremont6vel,

nem atingido e colhido em meio a uma experiOncia actual de suspensividade: entre-dois,

suspensivq 6 sim a modalidade considerativa que um pensar activo exerce e reclama poder -
sem hipoteca nem ontol6gica nem pr6xica continuar a exercer. NEo se estri

(experencialmente) suspenso de uma transcend6ncia suspensiva (ontol6gica, teol6gica...),

est6-se em suspenso sobre se entre uma iman6ncia e uma transcend€ncia.
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Por6m: h6 em Adorno um apertar, um stringendo acelerativo do nexo modal mais
solto - o apoflitico, o da promessa, o da anamnese... - numa exigencia indignada de
salvagao que, de m6os dadas com o car6cter latejante e incontivel que se atribui ao N6o-
identico, leva a reconhecer que se faz presente, no anfincio cifrado, mais que o mero anfncio
cifrado (e para que de todo ocorra um tal anrincio; e para que este consista na apar6ncia
estdtica de nos visitar em carne e osso o pr6prio reconciliado, o pr6prio Versdhnte);e que a
experiencia que se faz nesse anrincio 6 participativamente a que 6 a fazet na presenga da
coisa mesma' Toda a nossa tese 6 a de buscar surpreender tais momentos epiffinicos de uma
ontologia (a do n6o-id€ntico, a reenunciar em termos al6m-adornianos) e de mostrar que
mesmo a constru96o, imanente e a partir de baixo, do Mehr (do mais-que-si-pr6prio do ente)
tem a orienti{-la algo como a anamnese do t6los, da regra e do conceito, algo como essa
mem6ria que se esquace, ing6nit4 que encontramos compactada na figura kantiana do
ginio' Por muito que a linha argumentativa pr|-Adorno do nosso ponto euinro enfie pelo
buraco da agulha toda uma caravana de nddias dificuldades, a pr6pria articulagao, a dois, do
anunciar-da-coisa' trai de per si os modos (defectivos, antecipativos, rastreantes) da vig6ncia
dessa cora incontornivel, a qual, seja lz absentia, seja in praesentia, sejade modo ambiguo,
6 e se mantim diferente, diferenciada e diferenciante destoutro reduto cousal nosso que a traz
cancelada e, confudo, fervilhante -como a linha argumentativa contra Adorno, do ponto
Quarto, lembrava e n6o esqueceu. A gigantomaquia 6 externa e 6 interna.

Algumas alfneas ainda, at6 finalizarmos este periplo interno de desengogamento de
todos os ancoradouros categoriais estabilizadores daquilo que vimos progressivamente
apercebendo como umay'ase cifrada de plenitude Adorno-tipica, e que fornece ao mesmo
tempo a escala micro-enciclop6dica a que cumpre ler-se a rede de problem6ticas
fundamentais, marulhante seja em que linha for deste autor.

2.8. Linguagem das coisas, estrutura da frase adorniana e constructo
artistico ticito-dizente: o reflexionar das tradugdes. Entre teleologias
e teleonomiasrpoce Kant: "que significa tomar o sul no pensar?"

O nosso texto nuclear (vide Nota l) parece fluir, optimista, como uma cascata ou
rdpidos de rio por sobre aqueles dois ou tr€s escolhos despiciendos que lhe permitem cantar
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o riso inconsequente da espuma. Na realidade s6o cotovelos esquinados que o entrecortam,

dobras e pen6lopes do dizer, que o desdizem. Assim, a frase tem a vencer em primeiro lugar

a sua pr6pria impossibilidade de ruiz, virtual ou efectiva, e vence-a, n6o por rodeio, mas

instalando-se nela e sobre ela - crucificando-se-lhe. E em pleno intraduzivel (e n6o por mera

paralaxe ricocheteante num mesmo plano: por atraigoante incomensurabilidade entre planos)

que ela "ttadvz lfrai" a frase danatureza <Mdgen immer die Worte (...) abprallen, (...)

verraten>. Esta riltima 6 garantidamente inegdvel, por mais incerta que seja e continue a ser:

contra a condigio sob a qual estii, inegivel no incerto, "rasto do N5o-id6ntico no seio do

Id6ntico". N6o h6 quase frase de Adorno que n6o obedega, em fervor e desespero, ao regime

desta adversativa origin6ria, hom6loga da que cinde o humano, adia a hist6ria e impossibilita

a experi€ncia real -, mas tamb6m, a poder de um como que excesso imitativo dessa

negatividade, de um excesso de transcrigdo e registamento enf;itico dela, re-plicando (no

literal etimol6gico do termo) em contra-adversativa, em adversativa da adversativa. E

adversativa formal da adversativa, i.e., n6o desde um conterido altemativo real, mas por puro

fabalho operat6rio do negativo. O reivindicado "resultado negativo" da dialdctica negativa,

sem deixar de s€Jo, sem se tornar apresentagio positiva de positivo, pode assim exceder a

verdade estdril do Ndo. O "estudo de caso" em que abundamos i, pois, portador de uma

estrutura de grande generalidade que sobreleva a simples regOncia "estilfstica": mais do que

apenas homologia entre estilo e tema doutrin6rio (marcados ambos por uma primeira estirpe

de negatividade, a da cisdo e seu tratamento antagonistico e processual, recebendo o estilo

fnistico por seu estigma e formalidade essa matriz configuracional que instaurou e inunda a

inteira existdncia hist6rica), a estrutura da frase adorniana 6 a ser recolhida, tal a da obra de

arte - et pour cause... -, a dois distintos niveis. Digamos: um, que a acompanha em

sequ6ncia, 6 o estilfstico (acima dito), em que apanhamos o zunir discricionr[ri e implausfvel

das viragens de bordo, o sibilar da frase lapidar chupada at€ ao seu osso 6tono de puro

articulat6rio, e cujo significado a exffair 6 o que adiciona e combina o do valor facial ou de

superficie de cada um dos trogos. E o Adorno rebarbativo de um l6gos caprichoso e humoral,

o pessimismo frankfurtiano em sua pose brasonada. Outro 6 em totalidade, 16 cada parte do

sintagma em simultaneidade estrutural com as demais, ressitua-as na teia relacional de

intertextos (endo- e exo-autorais) em que se encontram e por via da qual v€m

sobredeterminadas, v6m sobressignificativas e vdm sobre-sintdticas: a sintaxe desse todo 6 a

de um cubo que, sem deixar de se lhe percorrer i vista a s6rie reveladora das suas faces e

arestas, tiv6ssemos i uma na m6o - cirbico e impenetrivel. Uma segunda estirpe de



negatividade trabalha aqui. observemos de que modo, em apertado paralelismo com a
descrig6o caracterizadora do Kuns tw erk:

Uma tal frase-estrufura (ou estrufura-frase) resulta, na sua forma, da transcrig6o
estrutural e "inconsciente" (Adorno) de um fundo de experiencia hist6rico sedimentado
(aqui, tiio fundo e recuado quanto o da m6goa-dor ante a grande alteridade, a Naturez4 nela
reboando, i nossa orelha psicanalista, o choque mndsico infra-consciente entre terror e belo -
i'e', a sua ambivalOncia minica defascinosum I tremendum, quando levada a pico teofrnico,
e se Otto e Freud exprimem bem o indescritivel do que seja uma coincidentia oppositorum
no plano finito e diante dos olhos sem fuga da preciria consci6ncia finita). No caso dessa
"obra de arte" consciente (eonscienciosa!) e reflexiva que 6 a escrita est6tica filos6fica,
soma-se, iquela sedimentagSo tricita e incuba nas formas, uma retoma reflexiva d segunda
potencia dessa hist6ria i segunda potOncia que 6 a da filosofia: 6 a ..segunda reflex6o,,, a
revisio metacrftica dos quadros categoriais vigentes e herdados (no caso vertente, 6-nos dado
em uma linha - nao em duas, n6o em tr€s: em uma - um di6logo-mestre de obra a obra com
Kant)' o que pode tomar feigEo ou expressa, ou alusiv4 ou entrangada silenciosamente no
transfundo semdntico da estrutura-frase. Aqui, toma-a alusiva e silenciada.

Expliquemo-nos: a forma artistica significativa nio recebe o seu sentido (e n6o s6
em Adorno) apenas (em versdes fortes: de todo) dos sentidos tem6ticos e conteudais que
cada uma das secaSes componentes para ela carreia (q.d., do ..sentido das frases,, ou das
"ideias retoras" da obra); nem sequer da respectiva combinat6ria. Digamos que o primum
significativo de um soneto 6 sG-lo, em independOncia da significagao simples, e da complexq
de tais ou tais precisos versos ou quadras nele, ou mesmo, ao seu nivel, daquelas particulares
duas quadras em base pitag6rica dqueles dois tercetos que as rematam: o seu sentido s6
comega em pr6prio no plano da relagio entre a forma-soneto e essas suas quadras e
tercetos, entre o conjunto <sentido das frases, simples e combinado, deste soneto) e o
conjunto <sentido (hist6rico-gendtico) da forma-soneto>>. Atd 16, ou estamos no terreiro de
uma estdtica de contetdos (a ligdo de vida do D. Giovanni...),ou no varandim da que se lhe
opde, a da forma, ouvindo-se na rua fronteiriga passar o desfile das querelas resultantes; de
estibordo a bombordo antin6micos: a do formalismo, a do engagement, ada arte pela arte, a
da sociologia da arte, a da sua autonomia... Diziamos que, se o sentido comega, nas formas
lapidares cl6ssicas, nio mais acaba, naquelas formas reflexivas da forma e do formal que
viriio a ser as da modernidade e das vanguardas, na trama ag6nica das quais 6 a Hist6ria que
vem pensar-se e inscrever-se.

53



No nosso caso, a presenga do tema fulcral da cis6o (hist6rica, gnosiol6gica,

ontol6gica, social) procede a h6s niveis: ao conteudal-temdtico (o par antagonistico

dia/nuvem, p.ex.), ao sintilctico (a cadeia de adversativas, de que acima not6mos a primeira)

e ao esfrutural (o pr6prio residir e enunciar-se em origin6ria condigdo adversativa - e resistir

a enunciar-se - por parte do fen6meno de pureza di6fana, construidos discursivamente o seu

sentido e a sua sintaxe unos e vitoriosos a poder de fragmentos antagonisticos, livremente

mas ilusoriamente levados i conc6rdia; e ainda a pr6pria micrologia, t6o devedora a

Benjamim quanto a essa mestria composicional da transigEo minima <des kleinsten

Ubergang* de um Alban Berg, ou i arte consumada do fragmento-todo a que Webern p6de

chegar: hiperconcentragio de forgas polares extremas, chamada densa de aluviOes de hist6ria

para dentro de margens exiguas de texto em alta press6o). Um certo ponto da marcha da

hist6ria universal 6 assim tomado, na convergdncia das forgas, dos temas, das formas, dos

sentidos que temos vindo a apreciar aqui cumulativos.

Por micrologismo, objecto da anilise microl6gica, entenda-se entiio: o todo formal

do constructo frrisico; digamos, o seu legivel e legendo em todas as direc96es; para dianteo

decerto, mas tamb6m para tr6s, para dentro, para fora, para o oposto, para o interrogativo,

para longe, para perto. O que n6o 6 uma novidade, apen:rs um acentuar de tenddncia da

plasticidade reticular da linguagem. A vocalidade do dizer declarativo e decorrente v6-se

assim tolhida, silenciada por uma irradiagdo de simultaneidades, por uma sufocagdo do dizer

tudo. A extensflo da an6lise respectiva est6 assim para ele na proporgio de um universo para

uma m6nada: 6 essa a proporgEo descabida e contrametodol6gica da "via longa" da nossa

triagem hermen6utica - fiss[o do nfcleo at6mico de dezassete palavras. Reivindicamos em

geral contra Adorno aquilo que ele designa por positivismo da completude como recurso

obviante da sua viciagio subreptfcia de resultados globais a partir quer do truncamento

parcialista das consideragdes e seus objectos, quer do manejo da indeterminagEo e da

incongru6ncia, ndo s6 jactados como semiforos avalisadores do Nflo-id6ntico, como usados

como suporte de doutrina afirmativa concludente. E por isso que 6 perfeitamente possivel

reaver, junto da dialdctica negativa e ao lado do seu resultado apordtico, o quadro

mundividente claro, as posigdes tipicas tema a tema e as grandes linhagens distintivas de

interpretagio de hist6ria, de gnosiologia, de ontologia, que consignam a inconfundfvel

assinatura "de Frankfurt" - quer dizer, a de Teddie Wiesengrund.
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Acresce Kant, em revisflo adorniana: Kant tem6tico ('oteleologia da naturezd', "como

se", o "dia"...); sint6ctico (o desdizer do tdlos pelo seu como se, a passagem de "teleologia"

a "teleoformidade [mais-ou-menos!] sem fim"); e Kant estrufural.

Esclaregamos este aspecto: a pr6pria problematicidade da sua Est6tica, em geral a do

Criticismo, e a mobilidade extrema em que a Terceira Critica mergulha, muito mais que as

outras duas, porque antes delas, entre elas e para que elas, despoletam essa espdcie de

vaiv6m "vivificador" <belebend> que, quer a estrutura do belo, quer a do sublime,

desencadeiam entre os dmbitos kantianos da natureza, das faculdades, do uso delas e do

supra-sensivel... Toda esta micro-estrutura fnistica 6 isomorfa desse padrflo de subida e

descida da reflexio ajuizante que busca conceito e que busca fim que os nio h6, havendo

apenas a"promessa reivindicdveJ" [AdornoA(ant] do seu "em geral e indeterminadamente",

retraduzivel por Adorno do jogo kantiano possibilitador das faculdades e do humano ao do

t i lo s al6m+ i/os transhist6rico.

Finalmente, um terceiro e jd descrito aspecto do nfvel estrutural deste micrologismo

6 o da sua feig6o paradoxal de "riplica".' um imitar que contrap6e, um ecoar que object4 um

decorrer que se revira. Aqui: aquele primeiro tipo de negatividade - a forma historieamente

multiforme do conflitual - serve propiciatoriamente para ser sublimado no tipo nobre de

negatividade que 6 o do N5o-id6ntico: as dilaceragSes que percorrem a frase e regem o seu

horizonte de construturagio s6o tambdm o fr6mito de auto-superagio nesse alim de si que

temos vindo a discutir entre os seus alcances hist6rico e ontol6gico.

Quatro quebras sacodem, entilo, a frase. Primeiro modus negativus: a babel das

linguagens, fractura entre sujeito e mundo. Aquilo que Adorno designa a aporia da Estdtica -
retoma de (infra-)linguagem por linguagem, do sil€ncio pelo conceito, da natureza pela arte,

de ambas pela filosofia; e retoma do sil€ncio da natureza no coragEo da arte e no de um

conceito em auto-superagEo conceptual pela potenciagflo nele do elemento tiicito, assim

cumprindo o ditame da ascese her6ica do durch-hindurch. Segundo modo: a fulguragio n6o

abre em dclat solar, "tem primeiro que" - como na ergonomia do obsticulo e da prova, nas

hist6rias de fadas, que faz pedag6gica e iniciaticamente recuar a narragio do condicionado d

condigio, do bem ao mal, da graga ao m6rito, e da felicidade i aca6o, quer dizer, do saber i
experiGncia - "hi primeiro que", diziamos, desimpedir caminho pronunciando o vade retro

que esconjura o drag6o, mas nio o seu mito, em cuja plena legenda pelos vistos estamos;

enfim, tem que vencer a resistCncia florentina de um escrupulo te6rico que a aguardava na

sombra: "keine Kritill'. Terceiro: o "como se", que 6 a nuvem da simulagfio e do condicional.
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Quarto: a segunda nuvem, a da espera, a da guarda, aquilo de crepuscular que faz dodia um

mais-que-pleno. Em arte, diz-se - Adomo com Benjamin contra Benjamin -,,a atJra,,,nimbo

que n6o 6 nuvem nem luz.

As sacudidelas, agora relacionais entre dois termos, e nflo uninominais, fazem

iquelas contraponto. Em convocagio a Kdnigsberg, assere-se uma teleologia da natureza
(mas "sem a Critica" da Faculdade de Julgar). Quest5o-mor com capftulo reservado, digamos

dela aqui que Adorno precisa de uma historializagdo da Estdtica (e nio de uma benjaminiana
estetizagdo da histdria) que avance de uma conformidade a fins sem fim (embora

kantianamente a car6ncia de um, preciso e determinado, abra secretamente a caixa de

Pandora deles todos...) para um prenrincio de (ultra-)fim ou de <transfim), o que o leva por
um instante i vertigem de querer instalar um nexo l6gico em plena est€tica, um finalismo da

hist6ria que n6o deixaria de trazer, anexo e de b6nus, todo um programa politico de execugio
consequente - e o cilindro total da sua verdade total. O que, tacteante, Adorno outrossim

procura, limitando os estragos entre a equipagem, 6 marear entre Cyla e Carybdis, entre um

com-fim e um sem-fim, entre o jufzo determinante teleol6gico e o juizo reflexionante

teleoforme (conformidades a fins obiectiva e subjectiva, respectivamente/. Esse entre-passar

corresponderia precisamente e kleologia em als ob que Kant anuncia em KV, $ 61, B 267-

270; mas a qual, procedendo embora como guia heuristico meramente "investigacional,, e

"problem6tico", "nio explicativo" da Naturez4 segundo a ..anatogia,, (sc., a analogia com

um teleologismo determinante de nexos de meios a fins cujo modelo encontramos em n6s

mesmos no comportamento intencional volitivo), testemunha, pordm, por um lado, de um

interesse-da-raz5o (pritico-cognoscitivo) que a coloca fora da pura esfera estdtica (que nflo 6

teleol6gica, nem sequer em modo de als oD), quer dizer, fora do dmbito tematico do belo

natural, que 6 aqui o da consideragflo adorniana; por outro lado, 6 precisamente ,,a Critica,,

que em Kant restringe a teleologia (determinante) em "como se teleologia": ..pertence[nte]

por isso d faculdade reflexiva do jufzo e nfio i faculdade determinante" (KU, B Z7O). E, n6o

"nenhuma critica", mas "a Critica" (em pessoa!) que - doch! - "elude" a'.Naturteleologie,'

em "als ob". O que a Crftica, e porventura nenhuma (outra) critica, j6 n6o elude, a partir
dai 6 a como que teleologia da natureza.

Ora, estamos aqui num inextric6vel n6 vi6rio de direc96es te6ricas e de direcades da

aspiragio realizativa 6tico-hist6rica, que Adorno deixa deliberadamente subsistir (e pior: em

estado inaparente, n6o gritante - sem diagn6stico, nem terapOutica; como um virus

inform6tico no sistema; eamo guerrilha mierol6gica), por ser aquele que estruturalmente
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homologa a situagflo do plexo hist6rico e do plexo da heranga filos6fica em cujo horizonte

tumultuosissimo somos, inadvertidos estamos, d beira mansa de auschwitzes (em pleno dio>

- quando a discrepincia entre naturezae belo natural se tornar sua atroz conjungao perversa

e ritual, a pino de eclipse, naquela "estetizagio da polftica" que remata o c6lebre (mas

infeliz) ensaio de Benjamin; "estetizagio", i.e., de uma politica mitico-regressiva ao culto
(riefenstahliano) de "Olympia", pag5o, naturo-divino e sacrifical-glorioso, tambdm eroto-

than6tico-sublime.

Este imbr6glio abandonado a si mesmo como cifra hist6rica ominosa combina entiio

dois movimentos deceptivos, dois sacdes conceptuais, insobreponfveis: a relagio adorniana

imediata e "acritica" entre teleologia e als ob - e a hom6nima relagao kantiana criticamente

mediada' Esta primeira sacudidela (vide p. ant.) 6 dupla e contorsiv4 um sacudir que sacode

outro. Mas remete para segunda e terceira sacudidelas, que "sismografam'(6 a express6o de

Adorno para o estilete sensivel que com arte regista a catistrofe hist6rica subct6nica na

paramorfose an6dina de uma "folha de gr6fico"), n5o ao lado da primeira, mas por

acumulagio epic6ntrica sobre o seu eixo. Voltamos a diz6-lo (pela perspectiva de Adorno): o
hiato hiante entre natureza e belo natural, entre realidade e apardncia hist6rico-socialmente

irreconciliadas por uma condigio (adventicia) de experidncia que a cinde e finitiza (como

Kant viu bem mas etiologizou mal, imobilizando um deveniente em invariante, e o que 6
hist6ria dos homens em "imperscrut6vel" facticidade da razAo transcendental), hiato ainda

tamb6m entre interesse existencial e desinteresse est6tico, entre sensfvel e supra-sensfvel, 6 o

mobilizador inc6modo e profundo daqueles pontos de crise que, ao longo da obra, v6o

surgindo como paradoxos tensionais "vivificadores" <belebend>, animadores n[o s6 da

arquitectura din6mica das faculdades, mas das variadas constelagoes te6ricas sempre em

torno a essa cis6o problem6tica nuclear que Kant vai prodigalizando sob a terminologia do

t6loq. O que fa4 perante isto, Adorno? a) Reconduz, revalida, agudiza a megna quaestio

da (ir)reconciliag[o de natureza e belo natural; F) deixa transparecer que o domfnio da sua

posigEo veraz 6 o hist6rico (hist6rico-politico, se quisermos ser mais papistas que o papa);

7) tratando-se de uma questf,o presa dilecta de teatros de apar€ncias, permite que a sua

enunciagEo permanega <<enarmonicamente) nos termos relativamente ingdnuos e iludidos do

seu tetrav6 criticista; 6) interessa-lhe sugerir que as (pelo menos) cinco modalidades de

relagflo capazes de darem conta dessa concordia discords - sc.: teleologia objectiva; analogia

teleol6gica; conformidade a fins sem fim; interesse intelectual pelo belo; belo natural /
artfstico / sublime - exprimem antes um mosaico da irresolugao feito de incompatibilidades
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mttuas e transgressOes elegantes munidas dos microcirurgicos salvo-condutos dos distinguo

criticos, e deixa essa sugestiio fazendo confundir deliberadamente os dois grandes paindis do

dfptico critico kantiano para melhor os mostrar abertos a par e hiantemente divisos: o do belo

natural e do juizo estdtico - e o do juizo teleol6gico condenado ao suplicio de T6ntalo

cognoscitivo: n6o determinar6s! e) f6-lo, porque lhe interessa superar o dicotomismo de

reflexionante e determinante, desinteresse e interesse, teleoformidade e teleologia, mas o

quer fazer n6o por escolha dogmdtica entre os opostos nem por resolugflo critica antin6mica,

nem tEo-pouco por Auftrebung especulativa al6m dos antit6ticos, mas mediante a

potenciagflo dial6ctica de um termo pelo outro. Ex. g., do interesse - aspirante ao grande Dia

hist6rico -, pelo "desinteresse", que 6 na verdade um interesse indirecto, autoconstrutivo, de

recuo para dentro do pogo-de-Tales donde as estrelas se vAem de dia, ou m6nada em cujo

dentro escuro luminesga a Iinguagem codificada do universo; emergindo, como

"contentamento descontente" ou "dor que desatina sem doer", sob a forma de autonomia

esfttica. Ou, no caso presente, dialectizando o (analiticamente separado) belo natural em

algo entre teleologia objectiva ("explicativa") / teleologia anal6gica ("investigativa") da

natureza, para fazer dele anfncio-promessa-exig€ncia-postulado delq invers6o

<<revolucioniiria> da relagdo eficiens de antecedente / consequente exprimida tanto no

"interesse intelectual pelo belo" - 6 o belo que "produzir6", e ndo tecnicamente, a naturea,

seu 6o1atov, nio esta a ele -, como na Zweclonri$ikei ohne Zweck, na "conformidade a fins"

(ou "teleoformidade") "sem fim". Donde, esta convocag[o compactante daquele quinteto de

relagdes critico-histdricas kontianas-odornianas entre natureza e belo natural; fl por fim,

tudo isto e feito "musicalmente", i maneira de Kunstwer&, estrufuralizado, i.e., por via de

uma implicagdo da rede temitica kantiana induzida tanto (I) pela citagdo tem6tica (audfvel)

como (lI) pelo seu erro tecnico "semi-disfargado" (harm6nico) como (III) sobretudo pelo

isomorfismo silenciado (sirenico) entre esses dois vasos de sentido e o da estrutura m6rfica

conflitual, toda em adversativas, de uma frase que todavia poetiza a /nx balsimica e parece

escorer liquida a banhar a sua enseada. Que a intencionalidade explicita de Adorno o haja

ou nflo sabido, que o autor haja ou n6o sopesado em inteira explicitude de escritor consciente

a vastidio da rede hist6rico-filos6fica de dois sdculos que iria deixar fiada em duas linhas, d

rebugo absolutamente risivel do psicologismo milim6trico do pensar + escrever; escrever 6-

lhe inteiramente alheio: 6 projectar as cargas, que cont6m mundos, das grandes palavras

categoriais. Quem, a essa escala de mundos, escreve, plasma-os na palavra; quem ao r6s de

palavras, nem todas lhe chegario para palmilhar metade de um. Estas ditas acima, trazem

pegadas, gragas ao dngulo logo-sintictico da sua colocagio construtora, as Criticas de Kant,
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o seu problema real, e uma hist6ria que nos tem em comum vai para dois s6culos e meio (se
n6o for dat6vel do Ulisses neolftico de Dialehik der Aufklcirung, qued a hist6ria-da-Hist6ria,
desse longo curto-circuito ou reciclagem entre o mais recente iluminismo e o mais antigo). O
programa declarado de teorizar a Est6tica atrav6s do sistema intercambial das ..reflexoes

segundas" atesta, no entanto, sem margem para drividas, a intencionalidade com que frases
destassioadensadas,eaquegrau.omicrocosmosn6o6opequeno-pequeno:6ogrande_

pequeno.

Numa palavra, explorando a mobilidade inst6vel pr6pria dos e entre os pares
tensivos kantianos (teleoformidade/sem fim, belo/sublime, interesse/pelo belo,
teleologia/como se), Adorno pode aperceber-se de que a respectiva amrmag6o no edificio
critico, atravds de meticulosos tftulos de consideragio e estatutizagio, n6o pacifica essa
inquietude fundamental porque ndo faz face i sua origem problem6tica, a da cis6o
dilacerante de uma finitude irreconciliada que nEo 6 condigdo ontol6gica e imut6vel mas
historicamente gerada, deveniente e, pois, revogivel e reconcili{vel. O que falha a Kant 6 a
relagio entre essa sdrie de subtis vectorizagOes paradoxais e agonisticas dos .olivres jogos de
faculdades" da Razio - e a sua gdnese real. Reconsiderada tal relag[o, i inspecaiio de uma
"segunda reflexEo" que dialectiza as categorias da tradigSo nio no absoluto da sua logicidade
imanente mas na sua relagdo de g6nese hist6rico-social, problematica e conflitual, a
vivificagflo (no belo) e a comogdo (no sublime) mudam de sentido e de registq rodam sobre
si pr6prias e recombinam-se relacionalmente entre elas, e - dev6m turbithflo; o que nelas
estava amainado em mero arco tensivo toma-se contradigflo e rupfur4 como 6 o caso daquela
<<teleologia, entre objectiva e anal6gico> capaz de inverter a relagao e o tipo causais do
"interesse natural pelo belo" - sem falar do pr6prio sentido do ..interesse,,: nio, j6
kantianamente, por uma existGncia, mas por um "ainda nio existente,,, pela Wiirde der Natur
(AT I I5), a sua "dignidade" mehist6rica e meontol6gica! Assim conservando - mas em
agravado, levados i sua real complexidade turbilhonante (que mais nao fosse pelo maturar
conjunto que dois s6culos concedem a Kant e d Hist6ria) - os termos de posigflo (est6ticos:
ideologicamente desviados) do problema real da reconciliagao efectiva, pode Adorno
paradoxalmente regressar melhor da hiperproblem6tica est6tica d sua raiz e fonte real, e que
sem a Estdtica nio seria talvez dizivel nem formul6vel ao pensar: a saber, que a cis6o, mais
que entre natureza e belo natural d, na natureza (historicizada), entre o seu ser e o seu n6o-
ser' entre os seus dois tempos teleoformes/-l6gicos, e que 6 este seu nio-ser-ainda - que n6o
pode consistir nem em fim nem em falta dele, tambdm n6o em /inalidade em geral da razdo
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- que se anuncia no, pelo e como "belo". Esse regresso da est6tica inatureza nos termos

inversos dos expectriveis - a saber, do teleol6gico ao "teleom6rfico", que s6 a est6tica

conceptualiza; ou antes, por meio de um terat6geno categorial feito de um duplo recuo: o

recuo j6 indicado, e o recuo o meio caminho, especificamente adorniano, do teleol1gico

objectivo ao seu como se, que todavia n6o o transforma em teleolilgico analilgico: assim, um

TELEOFORME COMO SE INCRITICAVELMENTE TELEOL6GICO 6 o nome deste

elemento transuraniano hiperdenso e altamente instilvel da tabela elemental adorniana -, s6

esse regresso permite um progresso-outro exorbitante: regressando a muito antes, a

teleoformidade (est6tico-"naturohist6rica") aspira a muito mais do que a teleologia (te6rica)

ou a teleonomia (pr6tica), tanto quanto possam entre si diferir um fim - que pde fim - e um
ttsem-fim"; o qual recusa, por6m, ao mesmo tempo o mau-infinito da s6rie, essa forga, que d

"fraqueza" <Schwdch*, do "inextinguivel da Promessa". Esta projecado que, langada a

s6rie, recusa tanto prossegui-la como finalizi-la, tanto indefinir como definir o seu rosto

final, receber6 em Adorno o esquivo e infimo lugar tem6tico do teoligico (e n6o assim em

Kant?...). O mais rarefeito e omisso dos temas adornianos (condigflo essa que o

redimensiona: pois que o tema mesmo do rarefeito e do omisso...), nada 6 aqui de sobre ele

adiantar. Destarte p6de Adorno intensificar e melhor-dizer (sem eu-femismo), em diilogo

m0sico com Kant, tr€s coisas: a estdtica; a hist6ria; e a sua relag6o.

Este ponto 2.8. inieia a transigSo para o capitulo seguinte, o primeiro dos capitulos

"kantianos" do nosso estudo, no qual receberdo mais precisas elucidag6es os pares aqui

envolvidos em dangas e contradangas terminol6gicas. Os desenvolvimentos dos tr6s sucintos

pontos derradeiros transitario para os capitulos cujos imbitos os acolhem, embora todos

contribuam aqui para patentear a intricada dificuldade posta lisamente "num dia sem

nuvens" por Adorno - e, porventura, tambdm aquela que se lhe p6e, que insistentemente lhe

pomos e que nele encontra, pela forga de uma teoria inabal6vel e quase incomportavelmente

dialectizante, a mais inexpugnivel recusa e os mais subtis modos, todavia, de uma suspensio

modal apofitica em que a retirada 6 tal que nem sequer se trata de suspender o afirmar e o

negar, mas de suspender o pr6prio plano em que esses dois tomassem lugar. A frase

adorniana, como vimos, permite uma terceira sorte de comparEncia al6m da do dito e do nio

dito - a do que lhes fica d ilharga, no soslaio sem formulagdo, no vislumbre, no relance, no

esgueire sem tematizag[o possfvel. (Interessante confrontar o tema micro-est6sico do

esgueire, em Josd Gil, e o, micro-l6gico e cabalistico, do Nome inomin6vel no centro

constelacional dos seus sinais cifrados). A nossa odisseia pelo arquipdlago



monadologicamente constelacional das paragens e provagdes epis6dicas que cifram o
itiner6rio interno da frase, cujo caminho tom6mos, nflo teve outro fito do que deixar dito,
sem o dizet (6 o mote de Adorno para o todo da sua Teoria Est6tica), o ponto central

equidistante daqueles outros, perifdricos, que s6o os finicos a falar; mas, porque n6o somos,

nisso (e em muito mais), adornianos, teimamos em chamar-lhe pelo nome, itaca. porque

Adorno visita pouco ou mal certas experiOncias e certas ilhas, mesmo as de sul, como o caso

da do Dia heideggeriano - Lichtung des Seins. E visita mais a sua pr6pria desconfiangq que

ao lugar suspeito.

2.9. o Dia em retrato de famflia: silOncio, aura, apparition, fogo de

artificio, transcend6ncia, momento f6rtil, Mais. Est6tica lla proportio

e est6tica dalux

E 6, nas piginas miraculosas circundantes, irrepetidas alhures pela sisudez vigil do
dialecta, toda uma galeria de similes - fenom€nicos e te6ricos - desta fulgurdncia inigual6vel
do Aberto, em cujo seio enorme uma placidez do alto vem visitar todos os seres e cada um. E
6 o silAncio da Natureza - o cifrante da cifra, o apof,itico e proibido do Nome, a gl6ria
guardada que faz de limiar verbal e gesto indicativo i transcend€nciq que no-ta defende da

transcensfio titdnica "alongada" em hip6stase, estabelecida substancialmente ..do tado de t6"
(Ar t08).

Se "se entra na obra de arte como numa catedral" - no sil6ncio da nave alta, ab6bada

celeste para a ascens5o g6tica ou cripta romdnica de recolhimento -, eis que os dois
arqu6tipos da obra de arte como cifra s6o os sil€ncios das duas esp6cies mais antigas, o da

terra e o celeste. (Proporemos no Capitulo III, que oferece uma leitura pr6xima, quase anexa

d desta subsecaio, a escrita dfptica desses dois momentos, nio propriamente recorrendo a

"exemplos", mas ao universal concreto qual Adorno o reclama (p.ex. em Af SZt-:1.;unto de

Hegel: sejam Jacob van Ruisdael ou La Alhambra).

Esse enderego ao mais alto prossegue com os motivos: o) da Erscheinung

[aparecimento / aparigio], predicado insistente do modo de presenga da obra de arte, que

domina o capftulo sobre o Belo Artistico; p) da aura, com ele expressamente aparentado
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(AT 123), e ambos em conexeo com o movimento, veremos que absolutamente nuclear e da

mais larga consequdnciq a que chamaremos de recuo projectivo <Geschlossenheit (...)

hinausweisend>; y) "crepitagdo" ignea <Knistern> da aura que conservar6 essa sua altura e

altitude de ocom6ncia no 6) Augen-blick ("momento" - de um olhar que pestaneja e mira)

que, como um e) schlagen die Augen auf, um descerrar as pilpebras e elevar o olhar (a

expressdo de Benjamin para a aura sendo a adorniana para a obra de arte frente ao belo

natural), depara a l) opparition (arcaicamente: o q) Mana) ou 0) epifania (AT t25;, cujo

par excellence d o t) fogo de artificio; sendo, enfim, o mot valise para tudo isto r) das

Mehr, o Mais.

Reservando para o lugar pr6prio o aturado manuseamento das junturas subtis que

ingam nesta sequ€ncia o infratexto e o microtexto de Adorno, centralfssimo para a

constituig6o do complexo nocional que nos importa constituir como chave hemenGutica

nuclear, e que intercruza estruturas de inteligibilidade integral colhidas de Kant a Saussure,

de Heidegger a Josd Gil, de Merleau-Ponty a Cassirer, de Wittgenstein a Ricoeur, notemos

de momento cinco aspectos: I ) como a apparition, suposto prolongamento de Erscheinung,

lhe 6 pelo contrdrio contrapolar (como entre o que ascende a surgir e o que baixa a mostrar-

se, ou como entre o ontol6gico e o metafisico-teol6gico), e que esse jogo oposto entre dois

modos de relagflo vectorial de iman6ncia e transcendOncia constitui toda a disputa decisiva

interna a Adorno e que finalmente o contrapori sem quartel is estdticas fenomenol6gicas e

ontol6gicas: 2) como os aspectuais do demorado e do subitAneo (v.g. no fogo de artificio),

em articulagio com a fugacidade a si da presenga (ibidem, e tambdm na auto-flexdo de

*Mehr ".' o que excede "cai tamb6m fora", a extrema mostragEo desaparece-se em plena

instflncia de presente de mostragdo, 6 exactamente essa a fenomenologia thaumitica do fogo

de artificio, o qual, antes de desaparecer - sc., ao desaparecer -, desaparece-se - durante o

aparecer: i isso o fulgor do fgneo, pura nio-identidade), como esses aspectos da

fenomenalidade, dizfamos, transcrevem os tragos temporais do Dia (historicizados pela

intersec96o da nota de totalidade da Manifestagio com a de ausentamento vogante ad

futurum e aceno de promessa - sendo "o hist6rico" sempre "a hist6ria", i.e., totalidade

atemitica (redentorial) dos tempos, seu remate de sentido, seu 'ofinalmente" escatol6gico do

efectivo Presente; q.d., messianismo acobertado e s6frego a pontos de "inextinguivel"

paci€ncia), e transcrevem a sua meontologia in actu essendi. Volvendo assim e

(des)aceleragio fenominica do fogo de artificio: o seu pr6prio volume expansivo de

aparecimento evanesce corroendo-se em apagamento e extingio instantineos, tanto da
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periferia a que vai e em que se perde, como do nricleo de clar6o, cuja curva fotomdtrica
acusa algo como um nunca haver de pico-de-intensidade, o que d devido a um peculiar ir-
adiante-de-si do fen6meno explosivo que superou sempre-j6 aquele 6pice num suspenso-

eterno apagar-se em noite e dissipar-se em pingos gradativos de diminuigao de lu4 por6m

sem limiar de corte nem continuum luz-+scurid6o, quer dizer, surgindo e evacuando por
dentro a fenomenalidade ab nihilo da fulguragao. 3) Como as coordenadas

antropoc6smicas deste espago visiondrio de intensidade do manifestativo todas elas apontam

um Angulo e um ponto de pacto e vinda "ang6licos" no axis mundi oblfquo entre ciu e terra:

o aufschlagen, a apparition, o pr6prio dia abobadal, e certamente e muito em particular a
angular do fogo de artificio n6o verticalizam a focagem de visibilidade, porque n6o a
localizam a limite no topo absoluto de ab6bad4 de c6u, antes deixam descair em transversal

esta Orientagio no grande quadrante armilar do acontecer; veremos, j6 no ponto seguinte,
com Adorno, Kant e Ega de Queiroz, como esse transversalizar 6 essencial como fndice da
temporalidade promissora ou fufura retembrada no ocaso- no sol minguante e fraccionado -
como ciclo renascente; podemos ver j6 como estes esponsais de ouranos e gaia se tornaram

observacionais e i medida humana do anthr-opos de Protdgoras, do que olha frontat e do que

comparticipa do hfmus (nenhuma fenomenologia da percepgio mais "humanista" neste

sentido que a da carne ontol6gica dehiscente de Merleau-Ponty), ou entilo como a
coproporg[o do dar a ver-se nio 6 nunca a da direcgEo absoluta - o zdnite, a vision de survol

- tal como o reciproco um sobre o outro de Dia e de Partdnon, 6 em oblfquo que fractura o
horbonte celeste de zdnite a nadir, pela mesma condigao que a manifestag6o (o ..Dia,, de

Sophia) carece manifestar-se num manifestante (o templo de Heidegger e de Sophia), o que

a faz "baixar" de pura patefacaEo ilimitada (mas tamb6m ndo detida e contida, ..finitizada,'a

e por nenhuma Sub-jecaio que a recolha/projecte a uma mostraglo que justamente ocorre
por tal "subjecaflo", por "encavalitamento" (ponty) D das coisas mostradas,
(inter)mostrativas e (inter)escondidas entre elas e II) da ("correlata") in-si*Ancia
(Heidegger) do ponto de mostratividade - "n6s" - a fundo (de corpo) ..entre,, elas (ponty,
Heidegger...). 4) Como este halo sdmico (de apparition, aura,Mehr...) em constelag6o ao

dia contribui a assinalar e a precisar categorialmente essa sua

temporalidade/manifestatividade que se faz evanescente, indicial, tanto hist6rica como
ontologicamente; tambdm como todos estes fen6menos situam a uma alta meia alturao tipo
de "totalidade"
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- de perfazimento da "esfera" cujo Haver finitamente transparece para a sua

pr6pria finitude, numa condigdo dobrada definitude a si desta mesma que a

desevidqncia, j6 como tema, j6 na sua enunciabilidade, jd no teor apoditico

minimo em que h6 que ter-se para sequer o mencionar, etc., indo-se assim

"em v6rtice" -,

ou sej4 de "aceno de Sentido", de fiugar, focagem e perimetro de] manifestatividade que

nos assiste, e como essa disputa de alturas empirico-transcendental

(=configurando em coordenag6o articulativa antropoc6smica - em t6pica e

fisionomia "empiricas" - a pura irradiagio, o puro dpeiron o'transcendental"

de manifestatividade, de advento de presenga)

6 pressentida por tio dispares agentes como: poetas como Sophia; ou na disquisigio

racionalista francesa enhe o cartesianismo, a sua transcendentalizagdo husserliana e a recus4

por Ponty, i plenitude eid6tica e ao perfaziamento de uma esfera absoluta de saber

transcendental-evidencial, a partir precisamente de lig6es internas como a condigio em-perfil

de doa96o do fen6meno, o atraso p6stumo e a refracado irredutivel que representa... a

redugdo (PhP, Avant-propos...). e de ligSes ac6litas como a do In-der-Welt-sein; - ou,

justamente, na apreciagio heideggeriana entre Terra e Mundo e, recruzando-se nestes

reduplicativamente, do mostrativo e do retentivo do pdlemos de abtheia, e do Surgir sempre

como um Mais, um "altear" acima de horizonte (do seu pr6prio horizonte 6ntico: "ser").

Enfim, como o puro diferencial desse "a mais" que 6 um tal altear ji s6 pode ser dito, n6o

por algo de ente, mas pelo seu luminoso como coisa nenhuma luminosa, ente nenhum

luminoso, simples luz luminosa: tais o dia - e, de noite... o fogo de artificio, o dia de si

mesmo na noite: a coalescGncia mesma de aurora, meio-dia e crepfisculo, de advento,

suspensio e futurag6o auto-transferente, de mostragio e golfo intemo; de sorvo, sucgflo em

sombra por dentro, e hausto. N5o-6nticos, deles dois, como luz, se diria: ontol6gicos. Em

pintura, um seu equivalente e o vindo desde nada (de noche oscura\) do Caravaggio e dos

tenebristas, na medida em que capazes de resistir, em puros pintores, aos estragos da sua

dramitica mais eclesial que crfstica, como um Francisco de Zurbarin. 5) Como esta li96o

6 a de uma tradigio ou esquecida ou calada, e que tem em Grosseteste, ap6s Plotino, um dos

seus fi6is cimeiros: a da metafisica e estdtica daLuz. Aprecie-se o encaixe paralelistico entre

os dois seguintes conjuntos formulativos do medieval e do autor moderno (cuja caprichada

fronteira geogrifico-cultural 6, com luxuoso exclusivismo, a da prontidSo assimilativa - sem

perda de tempo com o passado - i provfncia iluminista centro-europeia, numa infatigivel
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prestabilidade d pertenga critica, a um tempo assimilativa e distintiva, identiti{ria e n6o-

idOntica):

Haec [luxJ per se pulchra est <quia ejus natura simplex est, sibique omnia simul>.

Quapropter maxime unito et ad se per aequalitatem concordissime proportionata,

proport ionum outem concordia pulchritudo e s t.

Der fruchtbare Moment ihrer [KunstwerkeJ Objektivation ist der, welcher sie [id.J
zur Erscheinung konzentriert, keineswegs nur die Ausdruckscharaktere, die iiber die

Kunstwerke verstreut sind. Sie iiberflilgeln die Dingwelt durch ihr eigenes

Dinghafies, ihre artifizielle ObjeHivation- Beredt werden sie lvafi der Ziindung von

Ding und Erscheinung. Sie sind Dinge, in denen es liegt zu erscheinen. (...) das

Pfuinomen des Feuerwerks (...) ist apparition rcm'6(olgriv: empirisch Erscheinendes,

befreit von der Last der Empirie (...).

Aquilo em que propriamente o bispo neoplat6nico de Lincoln e o soci6logo

filos6fico de Frankfurt aqui encaixam n6o € no aparente acordo doutrinirio sobre uma

iddntica hierarquia axiol6gica - um id€ntico encaixe - entre coisa densa e luz imaterial, entre

opesadoeoleve,sobretudo-"tecnicamente"-entreo(constructo)complexoeo(belo)

simples: encaixam sim no facto de em ambos se mover subterraneamente uma

problematicidade fundamental de um tal encaixe hienirquico, e de as possibilidades surdas

do respectivo desencaixe e contra-encaixe, que em ambos se experimentam e s6o sofridas no

fundo instiivel e recombinat6rio das frases, quase os fazerem trocar de posigoes - as quais se

nos v6o dificultando, de paralelas a sim6tricas, a cruzadas, e a recru?:rdas ou quiristicas.

Aquilo que entra e se decide em tal quiasma - n6 interrogativo de dificuldade - 6 a
possibilidade ou nio de resolugdo e redug6o posicional do sentido da ocorrancia do aparecer

em que estamos incorridos (e em que h6 um estar incorrido de ..algu6m',, sc., ..n6s") 
em

termos de um "contexto de iman6ncia", de uma int6rmina pressuposigao do sentido no

assentamento ji vigente e j6-sido 6ntico do "6", do "ente,,, do "[estandoJ sendo que <i>,, -
ou se o "sobressalto", o "sobre-alar" <iiberfliigeln> da apparition, o estar em copresenga

universal <sibique omnia simul> da luz, desprendendo-se "do lasffo da empiria" <von der

Last der Empiri*, ndo surgird de silbito como o puro de sibito [o puro Daf do facto
<"fecit..."> del surgir, invertendo aquela forja imanente em adveni6ncia, em

"transcend€nciao', ou - no diferencial dessa mesma "forja" 6ntica, em - ,,ser,,, A questf,o da

descontinuagEo de uma transcend€ncia que € construida em transcendencia que fica
separada, aqui e aldm (AT 122 ss.) consentida por Adorno, apenas para se verem seguida
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sempre de novo indeferida, e expressamente acusada (ND 109 e I ll-2-3) de hipostasiagflo

6ntica abusiva do "puro surgir" - do "Ser" - numa factualidade lfactualizagdo disso, que

precisamente volta assim a ontificar o diferencializado e sapa a Dffirenz no momento em

que, e pelo processo mesmo pelo qual, a efectuava - 6 quest6o que conduz a desembocar no

tema crftico do Schein, carogo restritivo no 6mago da Er-schein-ung (e no dos capitulos

adredes de AT;, mas tamb6m seu potenciante anunciativo, recuo projectivo, mentira

veritante, "cifro [e n6o realidade jL finalizada nem imagem definit6ria] do reconciliado",

escrita direita por linhas tortas; sendo a cifra, a escrifura, precisamente a crucificag6o

<pitagorizante>>, uma d outra, dessa verdade e dessa falsidade, desse torto e desse direito,

tamb6m "de coisa e aparigio - sua ignescdncia <Ztindung>", e que pro(be, no contexto de

imandncia, qualquer transcendCncia ou ontologia diferenciadas ou diferenciais que nio sejam

as onticamente - i.e., hist6rico-socialmente e esteticamente - anunciadas em cifra,

porventura em cifra de cifra: em indecifrivelr0 1de que os regimes da modalidade

considerativa expectante atr6s aludidos - promessa (i\T ll5), postulado aporitico,

esperanca (ND 355 ss.)... - sio exemplos). Ou seja, o Schein volta a ser a espada de

Dimocles colocada "mais alta do que aluz", do que o Partdnon e do que o Mehr 1y'lT 122: o

Mais como opardncia), e do que qualquer devaneante encantamento metafisico por ai

perpassante como tentagEo dirigida i integridade dialdctico-crftica. Remetemos para o

Capftulo IV o desenvolvimento crucial das vidas paralelas daqueles dois textos tiio

antonomasicamente iluministas (dial6cticos) da lux e do Feuerwerft. Notemos apenas, a

findar, como o tema da plena luz vem n6o s6 historicamente, tamb6m metafisicamente

desaguar desde muito longe no belo natural exemplar eleito por Adorno (e por Kant...); e

como a localizagflo sideral <iiberfltigel[n] die Dingwelt> da Erscheinung abre, como "sobre-

asa", ao dngulo lateral-superior que atr6s entreviamos no Part6non, "ensanduichando"

niveis de altura por virtude de uma irradiagEo aperinte ou localizante tdtica de espago

(tornado redistributivamente o seu), num outro 0ngulo revelacional, altemativo i "angular

total" da vision de survol caftesiana e do seu equivalente perspectivico giottiano - a do

sujeito monocular inconcusso eidetizante - ou aos entreabrires pequenos, fadados para as

"pequenas percepg6es" de Gil/Ponty/Leibniz, dos Angulos de dehiscOncia perceptiva no seio

<<vegetal>> do horizonte-de-mundo "silvante" <sauvage> e rigorosamente horizontalo em

Merleau-Ponty.

66



2.10. Luz e sombra: as obras ao negro de Malevich e poe, a Limitagflo,
o desvio da linguagem, a morte. A simb6tica hist6rica e metafisica
dos tempos ascensionais e decrinantes do Dia. Kant, Ega, Adorno

Fomos conduzidos a considerar, pero dia ..rimpo de nuvens,,, o momento nere
eximido a qualquer ensombramento, e viemos a encontrar o - assombroso... _ prumo do
instante daluz liberta. s6 no agora do tempo etemizado em luz pura o Dia 6 inteiramente
inteiro, uno, nao-repartido: a verbalidade desse sem-tempo corresponde ao infinitivo
indeclinado, in-con-jug6vel [com a hora declinada do menor dia, comparticipativo j6 do seu
oposto sombrio]; o indeclinado da esfera, perfazidaem seu infinito ontol6gico. orq vimo-lo,
esse imaculado aparecimento <Erscheinung> n6o assenta realidadg pelo contnirio,
suspende-a: 6 o suspensivo verbal e ontol6gico dela, entendida eomo sendo, como vigorando
estabelecida' Uma primeira forma de nostalgia corresponde a essa experiencia da presenga
advindo de per si e "prometendo-se" como essa pura adveni€ncia: pressente-se como 6 esse
em-aberto do haver-tempo que dota de temporalidade instiivel, de saudadede-si, aquele
<<instante eternon, toldado pelo seu pr6prio fulgor, exasperagao da agulha insuporh{vel de luz
em ponto negro de tinta e de asa de corvo - em Matisse, Malivich, poe. euer dizer, a altura
de zdnite a que o pique da presenga que nos 6 dada alcanga subir n6o 6 ainda uma plena
vertical transcendente, mas apeni$ aquela vertical imanente que, declinada em finitude, se
localiza como que <obliquamente>r no quadrante sideral do manifesto e, nesse e a partir desse
locus, instaura espago de presenga, e instancia e traz aacontecimento a pr6pria desocultagao
em que se est6' o templo de Sophia em sua pesada palidez,o de Heidegger (teorizado como
locativo-locatirio do espago [n6o-geometrificado] em Kunst und Raum, e de alatheia em
uK)' ou o midi solar, obedecem a tal 0ngulo de focagem que nos obliqua o centro irradiante
de surgimento: o puro "dar-se", por mais vertical e coincidente, forma por assim dizer
dngulo consigo mesmo - o que a condigio de ..abertura,, (que sup6e os rimites que, de_
limitando-4 sio a sua condig5o inversa como fecho) at6 empiricamente significa e que
reencontramos na estrutura negativa dupla de "&-2"t0ru,", scillicet, um acesso d condig6o em
velamento em que se esti! que t reconhece como de velamento e se reconhece como
comparticipando dela e do seu teor de velamento nio oclusivo total, reconhecendo assim que
o seu desvelar dessa e nessa condigflo de velamento 6 ainda o dela e segundo ela, sem poder
vencer esse rebordo todo ele para dentro e sem qualquer para-fora, esse ..limite

negativamente considerado" que Kant, sob o nome de schranke (limitagio), distinguia da



Grenze (limite), e que designa a condigdo de finitude ontol6gica que tamb6m, e antes de

Heidegger, a filosofiatranscendental p6e a claro e que 6, "auto-afectadamente", a finitude

desse mesmo ponto de vista transcendental que s6 o p6e a claro pondo-se a claro, q.d., co-

implicando-se no processo de esclarecimento dos "limites do conhecimento" como processo

de auto-esclarecimento do pr6prio ponto de vista de esclarecimento - o que nflo casualmente

conduz amifide a puras declarag6es de irremontabilidade como as da "arte escondida" da

sintese imaginante dos heterog6neos ou do'oser assim constituida" de tal ou tal faculdade ou

da respectiva construtura format I l.

N6o nos arreda em nada da via principal esta aparente digressdo, a qual pelo

contr{rio tudo recentra em pleno foco da finitude, o da meditatio mortis (quer o contraponto

de imortalidade lhe assome na musica callada do n6o-id6ntico hist6rico, quer no silOncio do

nio-id€ntico metafisico). E que n6o era outra a sombra que espreitava o diq mais abaixo na

pigina, para lhe sair ao caminho - a da Morte, esse <<facto que nenhuma teleologia da vida

parece poder eludir>> (e mesmo um deus, morre, no absoluto aniquilante de morrer, ou nada

seria a ressurreigdo sen6o "curvar na estrada" por onde a alma seguia encasulada - pura

batota ontol6gica): 6 a Morte (vide poema de Borchardt, Tagelied) que chega convocada ao

nadir deste horizonte celeste, convidada a sentar-se em leito de poema e fazer a paz da aurora

com a velhice, a qual invoca ao deus eterno e ao nascente do horizonte terrestre, num dificil

equilibrio armilar dos dois horizontes (o horizontal e o vertical) intermobilizados. Como no

S. Cristdvdo, de Ega de Queiroz, em que a Eternidade sobe ("pela m[o") acima da coroa

dardejante da aurora. Ou no seu Sarzfo Onofre, em que a Eternidade sobe (amparando "num

abrago") al6m do poente e do crepfsculo, ai onde se imiscuem, para enfim se separarem, o

"frio" e o "oiro" entre os quais decorre a vida e tambdm decorre a mortelz.

Comegamos a partir daqui o registo de uma s6rie de paralelismos que vflo conferir

novo impulso hermenOutico e te6rico e virar a investigagio para tenit6rio kantiano. Porque a

urdidura calculada de Adomo € a de responder complexissimomente ao Kant de KU, B196'7,

o qual apresenta af precisamente o mesmo tema do Dia na sombra aquiescida do Morte. Do

di6logo de estdticas Kant / Adorno se ocupard o capftulo seguinte, com ponto de comego

aprazado para este intertexto fortissimo que, fiel ao seu pr6prio preceito, Adorno intensifica

inauditamente ao cal6-lo, mais que diz€-lo (ou ao reduzi-lo ao trago minimo / maximizador

do "atributo", cuja exposigEo tem exactamente aqui(KU, Bl96) o seu lugar, e que € um dos

correspondentes "ohne Begrif?'desse silenciar para-linguistico destinado a potenciar um

hiperdizer ou um transdizer, desse retesar da mola do disparo significativo kant-adorniano).
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Deixando a impressionante sistem6tica desse pareamento para depois, faga-se notar apenas o
requinte adorniano de, autor filos6fico, introduzir, com triunfo orgulhosamente ti{cito sobre

os passos de Kant, um poema que nio s6 aglutina de uma assentada os dois que aquele d6 orn

separado, como vem tematizar a complementaridade propriamente ciclica que o duo de

Frederico II / Withof ndo chega a constituir e a pdr como unidade tedrica a desenvolver

diante do olhar de um Kant que apenas o pressente e mal o aproxima, mas que no entanto

n6o pode deixar de ser inevitavelmente conduzido a apresentar estabelecida como unidade

te6rica na sua estruturalidade n6o reflectida, an sich: de um lado, poente, do outro aurora,

esta redimindo aquele; mas n6o como ciclo anamntisico a partir do pr6prio poente auroral,

nio como conflagragio de uma temporalidade nio-ciclica do ciclo diuturno.

Ji Ega de Queiroz outrossim o percebeu perfeitamente, nio s6 ao escolher os dois

tempos expressantes do tempo potenciado (e levando a aurora a ser mais um antiquissimo

que um dealbar, cujo futuro 6, e se esgota em, o do seu pr6prio di4 e nio o futuro todo que

cabe a um primeiro de todos), mas tamb6m ao realizar enfaticamente essa pot€ncia como

eternizagEo, ou antes, como o momento nem tempo nem eterno da passagem sublime, e que

6 o momento da saudade "un[inte] instantaneamente para infinitamente cindir, cind[inte]
infi n itamente para absolutamente un ir',.

Uma segunda forma de nostalgia toma agora lugar ao lado da primeira, como se as

tr6s idades da vida, que s6o as do dia no seu repartimento, exprimissem as tres idades do

pr6prio tempo que o reparte - mas o fizessem, reconjugando essa triade e baralhando a

cdlebre alegoria na sua candura. Agor4 onde a luz o'se inclina", pactua com a sombra que a

espera. Nuvem € qualquer abaixamento do sol, a minima distAncia que se deixe abrir entre a

plenitude de luz pura e o menos do que isso: a nuvem-sombra inerva a pr6pria luz, difractada

da sua unidade e tornada luz-cor, luz espectral, arrebol do dia refractado que "se parte',. A
nuvem, a "methexis nas trevas" (AT 203-5), 6 que 6 afinal o elemento promitente e

promissor, o 0nico elemento promissor nos dias "sem nuvens". A plena luz nio d menos

sombra aletheica a si do que a hora propicia dos solstfcios crepusculares, do que o sol baixo

cortado pelo horizonte e difractado em dois tempos simultAneos. A nostalgia, a promessa, 6 a

nuvem. 6 esse o sentido de "wolkenlose Tage": que dias? - Aqueles em que afastadas as

outras, "a nuvem" - a irnica que importa e que conta, a nuvem que fecha o tempo ao abri-lo,

a nuvem da presenga sem fundo desse estar-se dado em aus€ncia e nostalgia (nostalgia do

n6o-id6ntico "que nflo pode ser af positivamente"; da natureza que "ainda nio 6"; da arte que

se cerra em "completude inconsritil" <Liickenlose> - ib.) - cssa Nuvem se torna mais
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perceptivel, por uma vez ndo escondida pelas dos vapores que fazem de junos. T6o

perceptivel que rasto (do) mais presente que o presente; t5o rasto que - "mais alta do que a

Iuz". Ainda ai, por6m, a lig6o do Como sobre a altura: a sombra baix4 ct6nica e fnfera de

onde <<se se erguer6 - nevermore> 6 ainda a do voador que "fez alto": pousado sobre Pallas,

acima de Pallas, mais alto que o mais alto do que a luz. "Pesada palidez sagrada do Part6non

(...) sobre o dia", diz Sophia; "(...) still is sitting / On the pallid bust of Pallas just above my

chamber door", dissera Poe, que soube melhor de que sofria a palidez inesperada da Gr6cia

do que o pressente o palimpsesto um pouco preguigoso da mem6ria intertextual da poetisa, a

quem, por regra, falta a sombra paraa luz ser luz. A sombra que nubla o serpentear davozda

pitonisa.
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3- Reavaliagf,o conclusiva dos nfcleos pol6micos do capftulo, em

percurso combinat6rio

- a filosofia como intertransdisciplinaridade complexiva;

- a mediagiio fulcral da Natureza: a mediagio hist6rica e sua mediagio

est6tica (o belo natural);

- construg6es do(s) belo(s) e aparigio;

- presenga, Schein, cifra;

- linguagem e paralinguagem;

- est6ticas fenomenol6gica, ontol6gica e dial6ctica-negativa: sentidos de

imanGncia, de transcend6ncia e de negatividade/aEifase;

- nio-idOntico, belo e reconciliado;

- profondeur do social: a natureza a atalhar a hist6ria;

- prdxis, revolugio e reconciliagflo metan6ica: o idearismo do sujeito
titinico na 1'Tese ad Feuerbach;

- impasse messiinico de Adorno

Prop6sito deste capitulo primeiro foi o de montar preliminarmente, e como que em

maqueta, o sistema estelar de orbiais - cuja dprr",r,, cong6nit4 se nflo ouve - que

envolvem electronicamente os n0cleos at6micos aparentemente neutros e pequenos da frase-

tipo adorniana. Muito espago para dentro h6 em tr6s linhas, e quase tanto como para fora.

O universo do autor 6 recorrente sem repetig6o. Este capitulo execut4 e demonstra

executando, que n6o se comega a entrar nele ao comegar a ler: estii-se nele inteiro ao

primeiro passo. O que diz a frase breve? Diz aquilo que lhe escutdmos e algo mais aindq
mesmo sem ser um fragmento pr6-socr6tico (mas reclamando-se expressamente dessa

aspirag6o ao al6m-todo que d a do fragmento; da sua elisilo, a qual, de contorno ignoto, s6

encaixa, ao contrArio dos nexos fechados de sistemq para al6m de todo o encaixe: v.g., n6o

nos outros fragmentos, mas "com" eles, algures com eles, como o pr6prio Adorno diz do
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Mittelpunkt que 6 o que a Asthetische Theorie tem a dizer, e que nio est6 DITO em parte

alguma da obra, porque 6 a obra toda que, pitonisa, n6o o diz nem o cala, mas para ai remete.

A escolta astral circum-navegante ocupou-nos atd agora, sempre sem perder de vista

por um momento o centro gravitico em cujo torno gira. Dupla obsessdo, e quase dangante

como um pulsar.

Um segundo prop6sito, mais prospectivo, levou-nos a detectar o ponto agudo de

discussIo acerca da ontologia da aparigSo: constructo ou surgimento? Historicidade

imanente por acumulagio de mediagdes, ou adveniOncia, em diferencial ao pr6prio real

estante? O interlocutor que para isto se perfila - Heidegger - o escolheu o pr6prio Adorno,

porventura porque a questSo que naquele mais que noutros se anima 6 a mesma e fnica que

estd escolhida - como a causa de que propriamente se trata, como AQUILO DE eUE EM

ABSOLUTO *SE TRATA" - no por6o de impensado que, tamb6m do lado de Frankfurt, faz

pesar o volume dos seus temas maiores; aqui, o da aparigio.

Que haja uma questEo que <esteja escolhidu sem rer escolhida, eis o que,

soci6logo, o fil6sofo de Frankfurt combate por todos os meios ao seu alcance. Nio o faz

furtando-se a elas, is quest6es, mas perseguindo-as atd ao riltimo limite que lhes pode

conceder - e dobrando-as em seguida no envelope da explicagSo. N6o de uma explicagdo

qualquer, mas precisamente a dos inexpliciveis. Sem deixar de ser apparition,esta n6o o 6, e

um certo espirito muito econ6mico de comprar a manteiga sem gastar o dinheiro

entremostra-se aqui. E assim se nos apresenta o terceiro prop6sito do capftulo, seguir o

itineririo de Adorno, que a si pr6prio se faz correr calculadamente o risco ulisseico de anuir

a uma natureza que, irredutivelmente aut6noma face A hist6ria, se veja tornada instincia

imediata; e o risco de incorrer no sortildgio da respectiva manifestagio imediata, o belo

natural. Tudo par4 sob a figura ambfgua dessa mesma natureza, enxertar na dimensEo s6cio-

hist6rica um heterog6neo radical como "vivificador" <belebend> dialdctico, susceptivel de

amplificar sem fim uma dialictica de alteridsde no pr6prio imbito, perigosamente

constritivo e homogeneitarfie, de uma dialdctica hist6rica cujo principal trunfo - o sagaz

saber judicativo das mediag6es esclarecedoramente condicionantes - 6 tambdm o que a deita

a perder, ao p6r-lhe nas m6os a bola de cristal de um saber absoluto que a clarifica como

totalidade do tempo e do sentido: explicag6o do que foi e, na dobra do que 6, implicagdo do

que seni. Esta derradeira secgio visa fazer o balango dessa problem6tica - e dar-lhe o

balango que a conservari em pendularidade insana, a enlouquecer como metr6nomo

intrusivo qualquer veleidade musical de seguir as melodias que Adorno nos queira dar.



A imbricagio dos aspectos estdticos, hist6rico-sociais, ontol6gicos, gnosiol6gicos -
de natureza, belo artistico e belo natural- d total, mas graduada. (A ideia de.,delimitar,, uma
investigagao adorniana "no dmbito da est6tica" n6o 6 implausivel por n6o ser aqui sequer
pens6vel um tal *ambito", mas ir6nica pelo que "est6tica" e ..imbito,, delimitam, eles, no
pensamento deste autor. Como no epis6dio da morte em Samarcanda, caimos-lhe nos bragos
ao evitii-la com o escrfpulo com que Uaipo cinde os caminhos entre Tebas e Corinto).

Refagamos ent6o alguns passos.

A Sprache der Natur, "distinguida qualitativamente da nossa", ndo seria, por isso
mesmo' uma instituig6o s6cio-mediada da hist6ria. Como lhe assiste, ent6o, essa vocagiio
hemeromdntica, donde lhe vem, nro que n6s a escutemos, mas que ela mesma nos fale?

Sabemos como os tecidos compactos de linguagem hist6rica sedimentada se fecham,
no constructo total da obra de arte, como outrora a boca impassivel de Laocoonte nesse

mudo gemido sem fim que guard4 em inexpressivo, a explosio do sentido. Ningu6m fechou,
pordm, a natureza no sil€ncio e, se o belo artistico o imita (pelo movimento de duplo canicter
<Doppelcharakter> de, tal como ele, falar e tender para falar - mas mais - e, tal como ele,
cal6-lo e tender para o calar, mas mais: num calar que niio 6 calar a palavra mas cal{-la nela
durante o seu pr6prio acto falante, tornando-o assim pleno acto falante, ..langage indirect,,,
poema), imita um silEncio que 6 eminentemente dizente - e cuja narrativa nao 6 sequer a sua,
mas' no inv6lucro da su4 nisso mesmo entiio tamb6m a da ..hist6ria,,: q.d., a daqueles
acontecimentos, que foram e s6o, que aconteceram aos acontecimentos que n6o foram e nio
sao - se assim 6 licito exprimir a Beherrschtmg com que o ld6ntico se sobre-imprime ao
Nio-id€ntico. De tal maneira que, reciprocamente, narrativa alguma da hist6ria que niio
contasse, no labirinto das suas mil e uma noites, tamb€m a da naturea _ q.d., a daquela
regiao de realidade que (a mais improvdvel), muda , diz -e, anhist6rica que 6, 6 i hist6ria que
diz.

ocorreria dizer: por "nossa" ringuagem, entenda-se a explfcita, a dos sujeitos
lficidos, demasiado l0cidos. "A da natureza" poderia ent6o opor-se, nio a ..hist6rica,,, 

mas a
"consciente", ou a "subjectiva". A isso, hipla objecaao. A primeira: o sujeito epist6mico de
discurso 6, nessa frase, como em toda e qualquer de AT, supostamente o mais evoluido
sujeito hist6rico congemin6vel (e tudo em Adorno aponta para que seja Teddie esse sujeito).
A saber, 6 o que contempla, coruja do meio-di4 a imensidio dos tempos a partir do ponto de
vantagem sobre o panorama que 6 ocupar nesse momento o degrau temporal de

73



contemplagio mais elevado at6 af jamais pisado pelas gerag6es pret6ritas dos observadores: a

vantagem do tempo presente 6 que <h6 mais hist6riu significativa e esclarecedora do que

nunca diante do seu olhar retrospectivo, que a compreende no seu vaiv6m sem fim entre

inteligibilidade desde o presente ao passado e desde o passado ao presente. E tamb6m ele

quem colhe a li96o critico-dial6ctico-materialista para a levar ao ponto meta-reflexivo, n6o

s6 de focto, mas de jure, hist6rico-estruturalmente insuper6vel (o que as duas 0ltimas p6ginas

da Negative Dialehik, em clave de quod parum scitur,atestam). E ele quem diz a verdade da

dial6ctica do iluminismo como lei-da-hist6ria (ou lei-da-hist6ria-das-leis, e apenas dessa,

essa mesma devolugdo a ela pr6pria tornando possivel desfazer o sortildgio da tautologia, do

Id€ntico precisamente porque, como tautologia, esta vigora confinada a si pr6pria, tal como

cada feitigo era apenas a ilha de si mesmo, na Odisseia); e quem diz sobre e alim <durch-

hindurch> dessa verdade. E ele quem corrige todos os fil6sofos e proscreve os incorrigiveis.

E ele quem parece aos outros amargamente pessimista e 6 senhor de um gdudio indisfarg6vel

para consigo. N6o 6 um ser desses que n6o traduz - e a&, se preciso, falari - a "lingua das

coisas" - da qual se avera o mais qualificado egipt6logo, a par de Benjamin (ou Scholem...;

Mas a llngua e as coisas comegam a deixar de ser as mesmas, nos dois casos).

A segund4 e esta 6 gen6rica: que o sujeito total de hist6riq que o "Wir" que,

colectivo, fala na hist6ria e assim na obra de arte, melhor se plasme na ausEncia de

conscidncia - v.g. no material hist6rico-artfstico -, nio invalida que o sujeito pensante,

categorizante, experienciante, n6o seja - ele pr6prio e ele tambdm e n6o menos ele - o

retomador de uma transpessoal e an6nima evoluqdo do material filosdfico-conceptual

(atrav6s precisamente da linguagem em sua reflexividade) do qual pode tornar-se t6o mais

eminentemente o agente quanto menos o fautor, no que n[o tem que se dessubjectivar, como

Adorno pretende, mas que se'sobressubjectivar, devir "autor-modelo" (no vocabul6rio de

Umberto Eco), o que igualmente nio deixar6 de comportar tambdm a elevagflo inclusive de

tragos de singularidade subjectiva a uma valOncia universal-dessa-mesma-singularidade. (O

modo como Adorno supera o problema de um psicologismo ou de um subjectivismo est6tico

- da autoria e da recepgdo - 6 a ser largamente retomado, amplificado e, em parte, rebatido, a

partir da maior agilidade dialdctica - curiosamente - de um Ricoeur e de um Eco). Assim,

nada impediria que um sujeito singular de linguagem entrasse em fluente intertradugEo com

a linguagem das coisas - de lastro sismogr6fico hist6rico a lastro sismogr6fico hist6rico.

A menos que - terceira objecaEo - aquela linguagem da natureza seja mais que

hist6rica: ou n6o de todo ou nio apenas hist6rica. Porque redundante seria que tamb6m a
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pr6pria natureza e o seu belo fossem uma acumulagdo litogr6fica das tens6es em movimento
dos elementos hist6ricos gotejando sobre ela. Como no c6lebre anti-dilema do califa Omar,
se Alexandria diz o mesmo que o Profeta, queime-se a redundante, se o oposto, que arda a
impia: se o belo natural encripta hist6ria, como a nio decifrariamos; e, se a deciframos, que
clarividencia lhe acrescenta a do nosso belo artistico? Porque a questiio 6 que olhamos o belo
natural precisamente nEo como artistico. E certo que tamb6m n6o olhamos este como
hist6rico; mas ent6o menos ainda o natural. se este transcreve hist6ria, 6 belo contrq essn
transcrigao, e 6-o mais do que j6 o era o artfstico. E se a fungdo social do belo 6 ser tanto
nemesis da hist6ria, como apag6-la no mais doce olvidio, ou se i o cruzamento de ambos, em
promessa transhist6rica atravds da hist6ria, 6 que ai vive pelo menos um momento n6o-
mediado e do n6o-mediado.

Mas, entzlo, se o belo artistico imita um belo naturaln6o s6 que fala hist6ria mas que,
bilingue, insiste em estranhas runas, 6 que quer tamb6m imitar ou o nao-hist6rico, ou o
trans-hist6rico, em todo o caso, um intraduzivel, se 6 que nio um indecifr6vel. o..enigma a
que falta a chave" indicia-o, embora o seu fecho negue tanto abrir-se i iman€ncia como d
transcend€ncia - e 6 isso justamente, para Adorno, a subtil transcensao de ambas com puros
meios finitos negativos: um Mehr tio indeterminado que se nega ao mesmo tempo a
permanecer fisico e a provir do metafisico. Pouco importa entiio se partiu do fisico dado: o
que fez com isso'J6 n6o 6 deste mundo"; e de eertezaque de nenhum outro. Toda a posigio
de partida "ingdnua" de Adorno, desde as firosofias dadas - e repensadas - e desde a
realidade dada e, neo tanto remontada metafisica ou ontologicamente quanto outrossim
repensada numa tensao para diante por6m indeterminada e ohne Zweck,6 estruturalmente
hom6loga desta matriz e constitui, quanto a n6s, a possibilidade dessa posig6o modal subtil
que faz a importancia filos6fica deste autor e redime alguns dos mais desastrados pregos pana
isso pagos (as leituras truculentas daquilo a que teremos que chamar pseudo-Kant, pseudo-
Hegel ou pseudo-Heidegger). Por posigio de partida ing6nua, entenda-se esse quadro de
senso-comum que subentende referencialmente o homem primitivo antes do sujeito, o
mundo antes da "nature?a", como outras tantas plataformas atematicas, jamais questionadas,
e fundo-de-sentido donde todos os seus discursos de revisao critica (como a grande
panorimica DA) arrancam e retiram sentido-de-fundo sem que o revejam criticemente, no
verdadeiro fundacionalismo que i o dos antifundacionalistas que tudo criticam excepto, em
auto-reflexividade, ao pr6prio saber-j6-sabido-do-saber em que estio e que, se auto-
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reflectido, se tornaria precisamente num dos tipos de fundacionalismo por si atacados, mas

tamb6m o fnico a inverter legitimamente esse ataque'

A questio que continuamos a p6r-nos 6 se basta um todo hiperdenso para forjar um

Mehr "kantianamente" transcensor-sem-transcend€ncia (e para al6m do mais-que-a-soma-

das-partes gestiltico, como expressamente previne). Se ele n6o adv6m, ou directamente de

uma vig€ncia do n6o-id6ntico (e n6o por aquele seu equivalente construtivo com estritos

meios do id6nticor3), ou de um efectivo efeito de aparigio que, sem o ser como prodigio real,

remete ao prodigio que 6 o pr6prio aparecimento de realidade. O caso do belo natural seria a

esse respeito exemplar.

Supunhamos, no entanto, que a natureza e o belo natural s6o, como linguagem e

como presenga vigente, efectivamente hist6ricos - nio s6 repassados de hist6ria como a ela

dimensionados. A pergunta 6; como se organizou ent6o a natureza parn, a partir de materiais

e de um modo de organizagio que n6o sio postos pela hist6ria e, pois, n6o a com-p6em,

expressar o seu outro, e isso a toda a escala dimensional de um todo em silOncio

hermetizado? Que pode o <<interesse intelectual pela histdria genealigica do belo natural>>

aqui descobrir? Como 6 que uma natureza I produz (ou deixa ser-lhe produzida), uma

"imagem do mais antigo nela", na qual "di sinal" (de) uma natureza II "que ainda n[o 6"?

N6o s6 n6o h6, sobre isto, mais resposta em Adorno do que a generalidade vaga que alega

uma historicidade da percepgio, da atitude axiol6gica e da intervengio e interacaflo

modificativas humanas junto da natureza (devolvida especularmente pela lfrica, pela

buc6licq pelo paisagismo; intensificada como lugar humano pela vereda, pela ponte, pela

meda de feno, pelo caricter de ringue de patinagem para quadros do velho Brueghel e

mesmo para patinadores, de quadro ou fora dele, que lisas superficies de lagos gelados

revestem gragas ao interseccionismo que paradoxalmente os restitui mais natureza do que

nunca) - como, se houvesse, iria esbarrar nas objecades anteriores. A que se junta uma outra:

mesmo admitindo essa impregnagEo hist6rico-humana real e gnosiologicamente mediadora,

se mantivermos o paralelo, n6o vemos o que poderia corresponder, na natureza, ao material,

d obra e d diferenga entre estes, que interagem na arte. Se n6o 6 o material que fala, mas a

obra, se um estado de mediagdo hist6rica 6 o daquele, outro o desta, e se esta impliea o acto

especffico da sua constituigeo (por mais que quase se faga sozinha a si mesma, nos picos de

arroubo dinamista do texto adorniano) - que pode bem equivaler a tudo isso, na natureza,

sobretudo no caso menos construivel de todos, que 6 o do dia, bem mais do lado de uma

estdtica da luz que de uma das proporgoes composicionais (vide cap. tv).
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E, ainda se resolvidas estas inc6gnitas, resta uma questdo de fundo: se, em arte, o
"contexto de ofuscagEo" que nos 6 horizonte hist6rico total 6 super6vel gragas a uma
agudizag6o especifica desse mesmo contexto, no belo natural, cuja genealogia intra-hist6rica
o vota a surgir-nos j6 dentro e de dentro desse mesmo contexto, o que 6 que faria as vezes de

uma agudizagio homeopStica - a hiperconstrugio racional total? Qual o compositor, o poeta

ou o pintor do dia meridional? E de crer que esta pulchritudo vaga v6 beber a outra fonte. E,

se ela vai - a arte nio? A questSo 6: n6o resto um rasto do Nflo-id6ntico a que ancorar? NEo

6, o belo natural, desde sempre a presenga directa desse rasto? E, se o 6 na natureza (e, pelo
que precede, n6o vemos como n6o), n5o o seri tambdm em arte, sendo que esta tanto imita o
belo natural pela equivaldncia da totoconstrugSo inconsritil como directamente, pela

transferGncia da simples face visivel do seu esplendor e da aura clim6tica do seu enigma, o
que levaria a uma revalorizagdo radical da banida estdtica de conteridos e a um encantamento

desprevenido com puras visibilidades e atmosferas como o luar das aguarelas de Turner, o

v6rtice solar da pasta humosa de tinta de Van Gogh, ou a mais crassa mrisica descritiva,
ainda que numa certa alta factura de transposigio simb6lica que evite humedec6-la em

impressionismos - como o triptico La mer,de Debussy? (Ainda que, dizendo em contra, uma
tal transfer6ncia seja j6, em rigor - na palavra de Malraux - "anexagiio',: a linguagem da

floresta de Ruisdael d a da pintura dessa linguagem, e o mundo iconicamente aumentado da
tela 6 tambdm mundo que desvia a mera imago para os termos imperativamente pr6prios
seus que fazem dela... - um quadro'tintas antes que cavalos de batalha", lembrava Denis,
um trabalho cifrado de pintor que 6 aquilo que o colega primeiro (e por riltimo) vai leq quer
dizer (volvendo ao Turner recdm-mencionado, por exemplo um certo tratado performativo
sobre o vermelho tomado como arquimediano de remog5o interna de um quadro inteiro,
grag{ls a uma estrita relagao de pintura, e n6o de imago da natureza).

Por outro lado, se 6 gragas a um liame directo com o modo de presenga veridica das

coisas (cujo rasto precede a sua nio-exist€ncia liberada fora do "sortil6gio-desterro,,
<Bann>, mas n6o, em absoluto, o seu nada) que (pelo menos) o belo natural anunciaaquilo
que nele reverbera, tambdm a tese de uma genealogia nietzscheana do belo pelo feio deve
ser revista. O belo n6o 6 apenas a construg6o negativa excessiva que por isso se inverte e

promete o seu outro, mas testemunho de acompanhamento dele sob os escombros. De novo
encontramos o despeito adorniano face ao bem, suspeito, rejeitado, acusado de pacto de

instrumentalizagfio: sflo bem reais, decerto, esses numerosos pequenos conclaves de bem
prestiveis ao enlevo que, espathados pelo quotidiano e at6 como quadro tristemente m6dio
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de vida, nflo deixam todavia de connosco habitar - e 6 esse o mal. Em resposta, tambdm d

falsa etimologia Adorno resgata: belo 6 bellum, desde a carapaga de legiao cerrada do

Kunstwerk blindado ao combate em que por inteiro consiste (reexprimido no p6lemos

heideggeriano...). Ndo consentir outro prazer que o do trabalho do conceito est6tico, d altura

dos requisitos estruturais da composigio - equivalente ao habalho da forma sobre o prestigio

das mat6rias sensiveis cativantes -, 6 outro aspecto da rejeigflo b6lica da consolagio ou

sereia. Um ascetismo quase estatuirio, este, cuja cl6ssica contrapartida sintom6tica 6 o mais

ins6lito requiebro sentimental: Amorbach, o Meditendneo e - agora totalmente a sul -:
Daktari!

Mas h6 mais. E que, mesmo admitida a tese de uma vinda em acompanhamento fiel,

e antigo, do Nio-id€ntico por um belo natural - depois, artistico - que nunca haja deixado de

testemunhar de um sortil6gio benigno originirio, e de um residir equiprimordialjunto de

uma natureza que 6 tamb6m boa" materna, radiosa (um sublime dinimico positivo, ou t6o

mesclado ao positivo quanto o possa ser a ambiguidade de um fascinosum / tremendum

divino como o sol, ou mesmo o reldmpago, diverso do natural profano univocamente

ameagador, qual um oceano em tempestade); mesmo aceite que um tal belo queira ser lido

como cifra, e que portanto n6o se limite a transespelhar uma presenga, tenha antes que

projectar convincentemente uma aus6ncia atravds justamente da magia auto-imitativa de

faz6-la aparecer desde o seu nada (o seu ainda-n6o), coisa ausente que surte possuida de um

forga irrompente que 6 a de um possivel contra o seu pr6prio impossivel (a modalidade da

esperanga (ND 384) 6 a do imposs(vel-que-existe ou aparigio (AT 127): ainda assim, tal n6o

explica a intrigante fenomenologia da aparigEo.

Seja que o belo some uma dupla origem: feia, quando as forgas mimdticas lutavam

ainda a perder no grande oscilar da Beherrschung, sendo o belo a miscara emergente do

triunfo; e bela, quando oriundo de um pacto, igualmente antiquissimo, de abundincia e

quietude com a natureza (tese que enfraquece letalmente a economia l6gica explicativa e

desencontradamente agrava - ou alivia - a condenagSo dtico-critica do ciclo do dominio

violento; mas n6o ser6 ficil demais, esse monismo hist6rico adorniano da experi€ncia? Nio

estar6 esta riltima marcada, e rodando ciclicamente, pela dupla sina da viol€ncia e da paz, da

oposigflo e da aquiesc6ncia? Adorno encara-o como dois tempos sucessivos de um mesmo

processo de esforgo amargo, beneficio doce...). Se o belo natural aspira a instruir o artfstico,

e a natureza a instruir a hist6ria, nio podem, os da primeira coluna destas oposigOes, ser por

sua vez simetricamente mediados por uma dialdctica reequilibradora que s6 deixasse haver
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natureza na e a partir da hist6ria dos que a vivem; e que s6 proporcionasse senso para algo
como o belo natural uma vez vencida a natureza e aprendida essa vit6ria nas figuras dos
fetiches e da arte' Um fundo de n5o-id6ntico h6-de ser raiz directa co-origin6ria do senso do
belo' Adorno, tamb6m ai fora de doutrina (como os velejadores, em certos momentos, fora
de borda, para que o barco navegue no seu rumo), di-lo: imagem do mais antigo na natureza.
Decide-se aqui a dial6ctica hist6rica: se uma experiOncia forte e positiva, n6o residual, do
belo-e-bom nos acompanha numa hist6ria driplice, helicoidal, por vezes bifurcante como
senderos do jardim de Borges, que 6 a hist6ria boa e m6 do bem e do mal, e nio esse
interregno origin6rio que, desde antes de qualquer paraiso, ..como que,, aguarda - e ..como
que" nio-messianicamente -, que ere fosse; e, em caso afirmativo, que ere seja. eue essa
taiz ndo seja a de uma presenga plena, realizada,mas a de uma presenga intermitente (e que,
mesmo na naturez4 tr6s pontos cardeais se mantenham em temperaturafria),mais imagem
efemera dessa presenga que vinda dera para ficar - que deva, pois, anuneiar, faz*ndo
espantosamente aparecer o futuro no presente: mesmo isso, nao d6 conta do singular modo
de aparecer da aparigflo. Quar 6 ele entio, e nos termos mesmos em que a .hpari96o,, 

faz a
sua aparigdo no pr6prio (com_)texto de Adorno?

supunhamos que percorremos retrospectivamente e desde a origem a cadeia
(exaustivamente intra-social e cis-hist6rica) de condigoes de constituigio desta omnitudo da
experiencia do belo' Tal cadeia inteligibiliza explicativamente o que foi a primitiva
inauguragao mim€tica (ponto do recuo em que, a esses <objectos disciplinares> da
Antropologia e da Estdtica, os vamos surpreender ainda tiio tolhidos num s6 pavor inc6nscio
- acrescido da primeira mordedura suplementar da consciencia disso -, que em v5o os
saberes se digladiariam ai para arancarem a esse habitat os territ6rios precisos e claros do
"objecto formal", quanto mais os do ..material,,; ou, para dizer de outra maneir4 estamos
quando ainda a estdtica era antropologia e, a antropologia, estdtica, ou nenhuma era nenhuma
e ambas em-hominizageo)' o belo artfstico, oriundo do mais sobrevivencial dos interesses,
precederia activamente (ap6s um passado prd-estdtico inconfessavel de objectivagf,o dos
tragos do pavor) o contemplativismo tardio e seguro do belo natural; tal precedencia
homologaadeculturaanatura,adesociedadea..mundo,,eadesujeitoaobjecto.ora,6

de uma tal narrativa gendtica da concepgSo, imagem e sentimento s6cio-hist6ricos de algo
como uma "natt,,teza" e um "belo nafural", 6 de uma tal radiografia te6rico-critica da espessa
ossatura geneal6gica que vinha dialisando, com implacivel frialdade cientffica, a ess6ncia e
o acontecimento - que Adorno nos convida a desfazermo-nos de um s6 golpe: sc., diante dos
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fen6menos do sil6ncio e dos da aparigflo, naturais e artisticos, que irrompem no seu texto

como irrompem no mundo fora dele, interrompendo texto e mundo e presentificando-se

como o que, de lado nenhum para lado nenhum - Aparece.

Nio s6 a surpresa do que surge no meio das coisas, o hausto sem-respiragio do

espirito, nos colhe como aquilo que se imediatiza (e que se imediatiza ao presente, e ao mais

remoto passado, e ao mais vindouro futuro: o que Adorno sente e pensa como nostalgia, num

tempo linear dilatado, 6 possibilitado por esse trazer a imediato um tempo remoto do qual

havemos saudade in praesentia. Assim estas laranjas de luz solar baixa - no laranjal, num

certo laranjal que eu sei, entre port6es e gradeamentos verdes -, QUa s6o as do Jardim das

Hesp6rides, me imediatizam agora um tempo terrivelmente "depois"): Adorno condescende

a esse fen6meno da aparig6o momentenea e momentosa do dia, do fogo de artificio, da

Alhambrq e homenageia-o oferecendo-lhe uma r6plica rigorosamente isomorfa no corpo do

seu pr6prio texto, que v6 serem-lhe inapelavelmente rompidas as cadeias raciocinativas e de

consideragao mediadora que se propunham precisamente rechagar a veleidade de qualquer

imediato. No texto adorniano, tal imediato, que aliiis ningu6m buscava - por umas raz6es - e

ningu6m pedia - por outras -, diz" como o Jesus de Ega, a "terminar a narrativa" apostata

(que afinal n6o fazia senSo secretamente aguard6-lo): "Aqui estou". Ou como os vasos

gregos de Munique.

Pura presenga sem o 6libi do sab6-la, o radioso do dia "6 sem porqud e n6o pergunta

se o v6em", e 6 isso mesmo que aguardava ser visto como o Mestre Eckhardt o viu e o

disse, "consciente naqueta inconsciOncia" e depondo a subjectividade diante de um Objecto

primante que, dentro e depois de todas as mediagSes - "a sua Verdade" -, lhes toma

entretanto a dianteira. Que seria o Schein contra ela, torna Adomo. Mas pelo entremeio de

que negatividade 6 que uma verdade zelosa pode consentir forjar-se a apar6ncia que lhe

tomar6 o lugar, e que todavia 6 portadora apofitica, gragas a uma outra negatividade, de uma

verdade maior? Mas mais: essa apar€ncia nio s6 trai a sua verdade de partida (como se n6o

tivesse sido, e seja, nem mediada, nem hist6rica, nem humana, nem imanente), como

tamb6m a sua verdade de chegada - n6o tanto por fazer as vezes dela, mas por nflo ser

suficientemente sua cifra e a deixar confundir-se com uma sobrevivAncia na passiva do

acontecimento, e nio uma produg6o social e um durch - hindurch hist6rico que trabalha

com-posicionalmente nos materiais da realidade analogamente ao paradigma estdtico da

..mediag6o do n6o-ente [o Mais: apparition estdtica = transfuturo reconciliado] atrav6s dos

fragmentos do ente, que elas [as obras de arte = o durch - hindurch irreal artistico cifra do
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real social-hist6rico] congregam em ordem i apparition" (Ar 129); por a deixar confundir-
se, pois, com um imediato, e n6o averar-se ser uma mediagao; com uma presenga que cortia a
cadeia dos antecedentes, e nio com uma que evidenciasse a sua dimensao hist6rica, sem a
qual nio h6 reconciliagEo (e mesmo quando uma cerebralidade feroz ouve a hist6ria
universal do sujeito e da sociedade na estrutura das sinfonias de Beethoven, basta-lhe que se
distraia um momento, e aquilo que nessa sinfonia d Mais e ndo-id€ntico fa essa Hist1ria
estrutural universalll - Aparece, faz-se ouvir, mergulha num pasmo mdnico: toda a obra
artfstica entra assim em fuga de si pr6pria para o Egipto, apagando os vestigios do itinenirio,
por mais regressiva que pare9a essa operagSo de burro e de cauda; permite que toda ela
aspire ao Momento de aparigro); enfim, com uma presenga que se suspende em si mesm4
que se i-limita (o 6zrerpov...), desencadeando a possibilidade de uma mutagao do pr6prio
sentido de presenga, e n6o que, em protens5o nost6lgica, se suspende onticamente do fim da
cadeia temporal das outras presengas hist6ricas 'tongregadas em ordem i apparition [real],,
d semelhanga da estrutura artifice mais-que-total da obra artistica ..criacionista,, 

do seu Mehr,
e d semelhanga da concentragio da omnifude relacional de todos os entes na e como a
respectiva apparition: o "Dia", afinal menos a dimensa o onde os entes residem do que aquela
que emerge da sua egrdgora.

Quer isto dizer: se o dia, e em geral o belo natural e tambem o pr6prio belo artistico
(tanto mais aparigio quanto mais refinadamente mediado, se formos por exemplo transitando
de vlaminck para Picasso e para Malevich), digamos, ent![o: em geral o beto: se foi ele que
se soltou e autonomizou das suas condigdes de verdade (a montante) para assumir esse outro
rosto que as supera imediatamente e as deixa esquecidas -, ao ser em prol dessa segunda
verdade (ajusante) que o faz, n6o s6 6 Scheinem relagao i primeira como o 6, e n6o menos,
em relagao i segunda. A singularizag6o absortiva e autista num nio-id6ntico 6 apenas sua
meia-verdade, e' como meia-verdade, falsidade e meia (ND 1634: ..Tamb6m o singular n5o
6 um riltimo"), mas 6 isso que o belo nos propde. ora, se o que 6 belo nele 6 tambdm essa
imensa liberdade, esse desconcatenar-se da malha "contextual" exterior que lhe 6 aperto (a
da cadeia causal determinativa) e, muito mais que o mesurado belo kantiano (extensivo),

fulgumr a qparecer (grandeza intensiva), n6o perderii ele encanto no caso de um
Reconciliado que venha a restaberecer a ordem das mediagOes?

se o surgir de argo, por virtude das suas mediagOes, acima destas, e
indissociavelmente - mas nio indiscernivelmente - belo e apar6nci4 resistir6 o belo d
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supress6o desta riltima? Retenhamos, a balizar a posigdo de questio apud Adomo, um breve

memorando respigado de problem6ticas convergentes:

Primo: todo e qualquer percepto 6 gestalticamente produto, e n6o soma

associacionista, dos seus elementos'osimples" (se estes n6o sflo por sua vez uma miragem, e

se um gestaltismo universal, que se rep6e a todos os niveis de percepgio, ndo os vem cobrir

tamb6m a eles): nunca, por6m, 6 ele exponenciado, e 6 desse Mehr supra-gestriltico que aqui

se trata (e t6o mais exponencial quanto inversor da sua <direcaio de realidade>: de <de c6

para 16> - "construg6o" - em <de 16 para c6> - "aparig6o" -).

Secundo: Merleau-Ponty mostrou como a estrutura mesma do visivel comporta um

gestattismo negativo, de invisibilidade 6ptico-fenomenol6gica, chamemos-lhe, e um

gestaltismo negativo semintico, "inteligivel" (a "linguagem das coisas", de Adorno) - e que

ambos, rebatidos e reinvestidos em visfvel, potenciam uma visibilidade inteira de corpo "no"

e "do" meio-corpo, que transcende a mera Gestalt, (ex. g.: eu vejo "uma pessoa i janela", e

n6o uma esfinge aberrante obedecente i formula: meio-corpo conspicuo + deduqdo do t6rax

para baixo), no sentido em que agora as totalidades que slo pr6vias is partes comportam de

l'invisible, e agem como pregnincias "negativas": todavia, essa maravilha da visibilidade

n6o funda ainda uma sua consideragio enquanto "belo" (termo apagado pela ontologizaqdo

do estdtico, em Ponty), e a distingio entre a maravilha da percepgdo do mundo (o "belo"

naturat) e a da percepgflo artistica (o respectivo "belo") tende a esbater-se em favor de um

eerto continuismo do perscrutamento da presenga-ao-mundo como percepgEo, que admitiria

apenas uma diferenciagdo de graus intensitivos entre uma percepgSo livre e uma outra que

fosse a respectiva tematizagEo tiicita ou, dizendo de outro modo, a teorizag5ro auto-restituida

ao nivel do teorizado (C|zanne seria mais e melhor Ponty, pintando o que este declar4 e a

pintura seria a grande filosofia capaz, nflo s6 de pensar a Visibilidade, como de nem por um

segundo a perder de vista deixando autonomizar-se a palavra - a qual n6o articula menos,

tacitamente, nas cores e nas figuras da tela, do que nos olhos fechados do texto): significativa

€ a pol6mica contra uma concepgflo da arte como genealogia aut6noma de Formas, um pintar

a partir da pintura e um poetar a partir da poesia - e n6o do real -, em que se op6s a Malraux

(Cf. LI-S, LI-PM...) como se teria oposto d evolugdo do material segundo Adorno.

Tertio: se, desta concentragEo intensiva sobre a estrutura e o acontecimento de

Visibititd que 6 a obra artistica (paradigmaticamente a pintura), resulta um fazer ressaltar

tamb6m o pr6prio advento pregnante de visibilidade (e n6o apenas tal ou tal visibilizado, o

Retrato de Madame Matisse, ou os Glrassdis de Van Gogh, p. ex.), a obra 6 apparition, mas
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6-o porque remete para a apparition que, supra-gest6ltico, todo o visfvel 6 - toda a presenga
manifesta de mundo acumulada no nivel sobessaturado do pereeptivo e seus ..horizontes 

de
generalidade" ou bolsas e golfos de significagao proliferante e ..texfuada,,.A 

construg6o do
pict6rico' 6 a do visivel: assistir transcritivamente a como as coisas se fazem coisas e, o
mundo' mundo' diz oE 69 - e esse assistir primordial corresponde, no passo citado, i
caractetizagflo lapidar e 0nica que Ponty consagra i "abstraca do,,, da qual se diria com
Arist6teles "ser universal porque primeira": 6 uma "corrente particular,, da hist6ria da
pintura que tematiza separativamente o nivel de fundo arquitectante que 6 presente em toda e
qualquer obra figurativa, e que se atesta nela pela procura dessas linhas de invisibilidade
condutoras de todas as demais (oE 72 e a ligne flexueuse deDa vinci), trago de procura que
se exprime nessa peculiar angular de inclinagEo, nessa declinatiotransversa do visfvel que €
o "estilo"' transvisEo do significado universal na axialidade do detalhe microest6sico. Dir-se-
ia que a abstracaao se situa no momento em que esse operador de visibilidade que 6 o
invisfvel como sua condigdo de possibilidade se verte a visibilizar-se - mas ao qual, por um
derradeiro esforgo de <<cegueira eiddtico, o pintor caprichasse em reter no seu <<aspecto de
invisibilidade> e visibilizasse (no visivel) nao como visivel, mas como invisivel. o
Quadrado Negro d a pura opacidade que um Rosto 6, ou aquiro que, para um L6vinas, o
torna rosto: o infinito em cada fisionomismo, o assoladoramente ausente no seu acto de
presenqa' o invisivel ao qual perscrutamos no visivel e que impede que este se esgote na
identidade da presenga sida: nesse j6 passado que 6 o ente como ..facto,, e coisa, e que
convida d cousificagao consumada - que convida d morte. o negro i o fgneo no orhar, e, por
isso' a sua primeira metamorfose em direcaflo ao visivel serii[ na economia suprematista,
quanto i forma, o cfrculo, quanto d cor, o rubro.

Quarto: a aceleragao de intensidade estdtica pode recorrera uma dada consfutura"
mas n6o derivar vincurativamente dera. No cap. vI de A imagem-nuo..., (hom6nimo),
mostra Jos6 Gil a exploragao duchampiana directa da susceptibilidade i estetizagio - ao
"devir-imagem" - por parte do objecto utilit6rio. E certo que as virtualidades est6ticas n6o
proviriam neste caso do interior estrito do objecto, mas da interfer6ncia ex6gena do
contexto-expectativa "estdtico-museor6gieo,, que rhe assistiria, tar como o capfturo
precedente apreciava o caso paralelo da deliberagio duchampiana de produzir interfaces
perplexivos entre ready-made e tftulo capazes de o catapurtar para um not6rio sobressalto
aparencial' para um Mais obtido por construgio exterior ou por uma adjacencia construtiva
interferente (e 6 de "Transformagoes da aura" que o capftulo trata). subsiste todavia a
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admissibilidade, por parte de um constructo ready-made, da intefer6ncia (neo-construtiva, ou

meta-construtiva) que vem poder tornar a roda de bicicleta, ndo s6 objecto est6tico, mas

mesmo - apparition. Quer dizer: qualquer constructo visivel pode assumir pot6ncia aur6tica,

e se comega por ser por indugdo que esta lhe sobrev6m, 6 em seguida no seu pr6prio corpo

objectal despojado e desamparado que o olhar busca suporte confirmativo e foco de

incandesconciaparaum Mais que pedisse meqas ao... fogo de artificio. O extremo dessa

aura podendo ser a istidade, oonem mais nem menos".

Examinemos ent6o sinteticamente a questiio:

o) O fen6meno do belo consiste num duplo movimento: o da construgio de um todo

em exced6ncia sobre si mesmo, resultante, em unidade livre, do processamento de um

complexo de mediagdes reciprocas (elementos e retag6es registadores em (para)linguagem

daS direcgoes tensivas do "real", que em Adorno n6o se reduz ao 'osocial" sem que este

englobe o momento estruturante da correlagEo Sujeito/Objecto, configuradora do plano de

possibilidades de experiencia, de consciOncia, de pensamento e desse equivalente adorniano

da vontade que 6 a maior ou menor "forga" ou "fraqueza" do Eu; e o momento ontol6gico

desse momento gnosiol6gico, o do primado - materialista e kantiano... - do objecto,

primado gnosiol6gico nessa e primado ontol6gico a essa correlagdo [tal como, mas menos do

que, a coisa em si, verdadeiro correlato da idealidade transcendental], respectivamente o

primado de um nao-iddntico negativo lido como irredutibilidade e resistEncia e o de um nflo-

id€ntico positivo lido como Mais e elevando o pulchrunt a transcendentqle entis; correndo,

aquela correlag6o e este primado, e de acordo com a pr6pria vocagEo diferinte de uma "nio-

identidade", ao fio de uma hist6ria que n6o 6 tanto palco assistindo i sucessEo de

acontecimentos ontol6gicos, quanto a dimensdo de ocorr€ncia ontol6gica propriamente dita,

tanto daquela correlagao no seu impasse cfclico perpetuando o ascendente intrfnseco da

natureza nela lno Sujeito, zo Objecto e na relag?ro] pela reversibilidade das suas duas

formas, razio e mito, como do n6o-id6ntico, apanhado por tal correlagio nesta hist6ria-

impasse para paradoxalmente veicular nela a sua realizagio dialecticamente potenciada, e

ontotogizando-a como sua hist6ria de si); em todo este primeiro movimento aqui descrito, e

no movimento do esquecimento imediato de tudo isto na' pela e como a Forma

reconfiguradora que aquele registo trans-critivo lhe substitui: 6 este mesmo movimento em

oito - em oito deitado - que a Estdtica 6 instada a percorrer, retrogradando-o: descortinando

a arquitectura cerrada por sob o (por esse fechamento provocado) impacto total e indefinido

da nostatgia auritica; explicando - i Poe * como esse sobre-efeito pode ser e 6 construido



"desde o telhado at6 d base" "d maneira chinesa" que 6 afinal a da engenharia teleol6gica
(remetemos aqui para os mriltiplos passos onde tratamos a questiio); apenas para verificar
que' tendo confundido uma conformidade a fins com fim (a teleologia) com a conformidade
a fins est6tica' que 6 sem fim (pura teleoformidade), "n6o pode afinal dizeraquilo que a obra
quer dizer, mas que ela pr6pria diz muito melhor, ao nio dizer,, devendo ent5o remeter_se,
como saber estdtico e "consci€ncia disso", d mudez musical, d ..alegre inconsci6ncia,, do
silencio da pr6pria obra (ou do belo natural). "Paradoxo da est6tica,,, mais que sua..aporia,,:
pois nio se trata tanto da abdicagio, da renfncia ou impossibilidade do saber, que se veria
remetido a cessar nos limites do seu dominio, a dar por finda a sua tarefa diante do indizivel
- impasse' aporia, rigorosa inacessibilidade -, a quedar, como consci€nci4 do lado de fora
da inconsciencia impartfcipe da ceifeira (F.Pessoa), ou a faznrcalar-se toda afilosofia,toda a
composigdo' e toda a "filosofia da composigro" (Poe) ds portas das duas estrofes obte
Zweck' literalmente as do in/inito negativo do Nevermore (ou sombra e imperscrutabilidade
de todo o "sentido"), que sobrevem, como Mais ar6m-..constru9io,,, iquera estrofe que 6
designad4 "desde o inicio", como a final e a teleologizante retroactiva de toda a construgio
mit Zweck (terminando, o op0sculo explicativo, da mesma maneira que, e em absoluta
tautologia homogrdfica com' o pr6prio poema: as duas riltimas estrofes deste, nas quais e
como as quais a Estdtica se silencia). Trata-se antes do paradoxo de retomar esse nfcleo de
indizibilidade dizente atravds de uma equival6ncia "conceptuarmente ar6m-do-conceito,,, ado dizer consteracionar cuja unidade no6tica n6o 6 o juizo e cujo regime nio 6 o
determinativo' "finalizante num conceito". N6o, pois, a hybris gn6stica de uma consciancia
da alegre inconsciancia, ambas "tidas" pelo sujeito propriativo da pr6pria clivagem dos
heterogdneos que, separando a unidade, a instanciam - para o gn6stico pessoa - em vida
manifestada porque divisa e condenada ao cicro demetdrico, ao diafragma que apfrta
manifesto de nio-manifesto' N6o tamb6m a vdnia de poe i doutrina kantiana do g6nio, que
tem que saber o fim para poder construir na sua direcaao, ou construi-lo, mas que n6o pode
sab6-lo sabidamente porque, como de-terminativo, este neo existe, e o seu estatuto 6 o de um
Mais que qualquer fim determinado/ativo, e 6 desse Mais que o ingdnito, o conatural, o
congdnito do gdnio t€m que ter o instinto, a inconscidncia operante, e n6o a consci6ncia
reflexionante sem fim e inoperante, a mimese do nafurans pelo qual, mesmo nio produzindo
(em n6s) um dercrminado, anatureza o produz determinadamente. (E,no caso do corvo, n6o
apenas nas duas tiltimas estrofes, mas, como ..segunda 

leifura,,, ..subterr6nea,,, 
demetirica,

desde o infcio - reconhece-o Poe, cujo tour de force pretende ser uma demonstrag'o acontrario da impossibilidade de confundir ordem estdtica e ordem po6tica; e de confundir

ES



..ordem de ida" e "ordem de vinda": a heuristica socritica do poema constr6i progressdo de

sentido, at6 descobrir que este lhe estoira, lhe Aparece, e desde outro e muito outro lugar que

o do aparecimento do visitador: a Visitagio-Aparigio s6o at6picas e improtagonizaveis -
porque o ,.diferenciat de sombra" do ente presente (de todo o ente helenicamente presente

como tal, n6o s6 do da f6bula). Em Nevermote,"die sprache sprichf'\.

p) ora, a que 6 que escapa (e nflo apenas de c6 para 16: aparecendo 16 desde o seu

pr6prio lugar - em Heidegger, a rotagdo metan6ica e diferencial ontol6gica dofactum est em

DaB (UK73-4)), a que 6 que escapa o que 6 espanto, belo efascinosum na natureza ou na

arte? Um quadro escapa ao mundo - a Guernica, a Guernica, p.ex' -' e escapa a si pr6prio

(ao guernicismo). Q.d., l) escapa ir concatenagao 6ntica no seio do empfrico determinado-

causal (i prosa das coisas), decerto, mas tambdm 2) i sua pr6pria proliferagao

reflexionante, i sua pr6pria auto-construgao de mediagoes especificamente muito mais ricas

e alargadas que as determinativas i pala de conceito (que "depressa se acabam" e pouco "dao

que pensar") - em suma, a si pr6prio ("aparecente no empirico, liberto do peso da empiria"'

Af tZS). O belo 6 o fndice de um escapar i sua pr6pria onticidade construtiva, pelo qual ele

Aparece (em Heidegger: peto qual ete se aponta como dap, surpresa da impossibilidade da

sua presenga e da "presenga" como tal, esse'oanimal que nlo existe" (AT 127) a despeito de

existir, ou que existe a despeito da sua impossibilidade, ou que existe na sua ndo-exisftncia,

abismando em ontol6gico o sentido 6ntico de"existentia'',de"quod'. E se todo o foco do

Qafpa, recai sobre o bicho, sobre o momento 6ntico estupefactante, como Adomo tenderia a

dizpr adv. Heidegger e "das Sein", a linguagem que tal enaltece 6 inapelavelmente

ontol6gica negativa: "solche Tiere" [6 o Ente] "gibt es nicht" [6 a "anteposi96o" da

respectiva doagdo ao "tais" - e a retirada, a negagio dessa doaqdo. Sem falar no "es"" '])'

1) Agora: isso a que (na aparencia) a aparigSo escapa, o que vem isso a ser - para

que lhe haja um escapar, e para que o possa? uma construgfio mista, no caso da arte: a)

quanto i linguagem - desde cujo patamar evolutivo alcangado, constitufdo em "o problema

artistico dominante", a obra alTanca como respectiva solug[o reproblematizante, isto 6, na

qualidade de pura consideragflo lircida da problematicidade do problema solvendo'o a ela - a

obra herda o registo historio-grafico do estado e momento actuais de prevalecimento do

princfpio-forga da Identidade sobre o NIo-id6ntico e do recorte enf6tico deste nessa mesma

sua condigdo de irredutivel, precisamente cujo contraste, justamente cuja nao-

sobreponibilidade, se toma ipso facto o foco absorvente e magnificado de todo o

empreendimento artistico; b) quanto i forma: essa conflitualidade, apresentada pelo estado
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da linguagem ao trabalho formal-construtivo que desde ela se assinala como o afazer
artfstico pela coisa mesma incumbido (linguagem ela mesma j6 exaustivamente formalizante
desse conflito de forgas de "afirmatividade" [Marcuse] e de negativo ontol6gico e critico; e
formalizante no sentido da superior plenitude formal que 6 a est6tica-reflexionante face d
l6gica-determinativa, q.d., que 6 a do pr6prio n5o-id6ntico face ao id6ntico), 6 pr6-forma
nao-loentlca, a retomar a um grau maior ainda pela sua pr6pria constituigflo em forma-
sintese do estado da quest6o, q.d., em obra (no sentido em que a op. I I I condensa o estado
da linguagem musical contemporflnea, a qual condensa o estado hist6rico do problema da
relagiio de unidade entre universal e particular - musicais, sociais, conceptuais, ontol6gicos -
, e do modo dessa unidade: livre, coordenado, dialectico, alternante, subordinado, totalizado:
toda uma galeria das vicissitudes do humano viver e conviver aqui transparecendo...). Ou
seja, a obra 6 um constructo n6o-id6ntico, e 6 como tal que 6 Mehr, e anfincio, por auto-
demonstragio de possibilidade: da possibilidade em geral do Nio-id€ntico. D6mos de barato
que tambdm o belo natural 6 uma textura de registos hist6ricos, tragados ou projectivos, e
que tambim nele o belo obedece a uma relag6o de mediagao e imediato, linguagem e mudez,
construgao e aparigio (embora Adorno faga equivaler, nio uma construgio artistica da obra
presente a uma paralela construturagio natural da livre riqueza Ontica da coisa bela presente,

e o Mais resultante daquela ao Mais resultante desta, mas uma construgio artfstica tio
constnrida que construa o seu pr6prio apagamento como constnrg6o para se deixar
puramente surgir, "tal como o belo natural em geral, e ndo um belo nafural,,, sem jamais
esclarecer se 6 assim tambdm que proeederiam a tdcnica ou a historio-grafia naturais).

6) Poderiamos supor ent6o o caso de um Ndo-id6ntico que nao o 6 puro, liberto e
tealizado, mas misto, e construido contra o id€ntico fora da esfera indisputrivel de vig6ncia
deste, que 6 o mundo (nio que a arte lhe fosse um segundo mundo: i-lhe sim uma vig€ncia
de autonomia atrav6s de uma instincia dialdctica de autonomia, ex.g., um coisal tio
absolutizado em coisa que subtraindo-se ao coisal, ou a "mercadoria absoluta,, contra a
mercadoria); no easo de um tal Nflo-id6ntico impuro e meramente construfdo .opelo homemo,
(AT 122), deixando perder o lastro de realidade do seu Mais-que-si-pr6prio - em vez de, ao
contrario, elevar a realidade desse si-pr6prio ao sobre-realizar-se dela no seu pr6prio ..Mais,'

- o Mais evolar-se-ia irreal, descontfnuo das possibilidades reais de realidade mas n6o das
suas possibilidades possfveis, e a um s6 tempo "apareceria" como um evolado e ..assinalaria,,

o dia em que esse seu et€reo seria efectiva (sobre-)realidade do ente, assim liberto para surtir
como nao-id€ntico consigo, e mais que si pr6prio e que a sua identidade, o dia em que o ente
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se sobre-identificasse consigo mesmo - e, o seu aparecer, fosse e n6o meramente aparecesse

e... "porecesse" ser. O belo n6o s6 haveria retido todas as suas propriedades evolantes e

aparecentes, como as veria substanciadas, tomando-se mais belos, n6o menos; e n6o

consentindo, entretanto, gu€ essa substanciagio convertesse jamais o reflexionante e

"impresent6vel" [Lyotard] em determinado e adquirido: o nio-idGntico viveria e ascenderia

na sua tens6o, j6 n6o com o id6ntico, mas consigo mesmo.

e) Esta conjectura tem a desvantagem de vir ferir com o pensamento analitico de

identidade a indeterminabilidade sage das abdicag6es dial6cticas-negativas em dizer

afirmativamente; mas assiste-lhe pelos menos a vantagem de proceder a destringas e

clarificagdes do que esse sofisticado n6o-dizer, se d mais que nada dizer, permite e promove

que vi sendo e v6 ficando dito e que assim incorra no risco de se fixar num dizer, em algo

que se parecesse com um "pensamento de Adomo" - ainda que nunca, 6 claro e concerteza,

sua "doutrina". Ou seja: como acaba por ter que haver, mais constelagEo menos constelagio,

um dizer minimo e sua interpretabilidade, conv6m apurar bem ai os passos minimos do

sentido, pesando na balanga critica o risco de o fazer e o de ndo - sc., o da incoer6ncia vaga

e o das sugestSes alusivas que tomam o c6modo compromisso liminar e sibilino do sentido,

recusando o 6nus da sustentagdo da sua responsabilidade, a pretexto de confundir o

totalitarismo positivista da identidade; at6 porque o mosqueteirismo poldmico incessante n6o

6 apenas uma forma sagaz do critico-negativo, mas um expediente da argumentagEo

cumulativa demarcando os seus territ6rios e os seus fitos pelo menos com tanta seguranga

quanto o "determinado" - e ndo o indeterminado - da "negag6o" o imp6e. (Superagdo da

positividade - e n[o caleidoscop6-la "constelando-a" - a poderia Adorno encontrar onde a

recusa, ou recusa v6-la: no especulativo hegeliano e na Analitica do Dasein e na diferenga

ontol6gica, por exemplo).

O Cabe, pois, prosseguir a preguear de perguntas a precedente conjectura

orientadora. Desfagamos preliminarmente a confus6o possivel de haver lugar ao apartamento

purista entre uma faceta consoladora, de aparigdo sensfvel, e outra de radiografia estrutural

critica do existente <Bestehends), rB obra de arte'. €,, ao inv6s, esta segunda vertente de

construgio que redunda naquela primeira por auto-superagio nela (e por proporcionalidade

paradoxal: a directa, nflo a inversa - o que atesta uma afinidade dial6ctica, n6o uma

oponOncia entre contr6rios). Como vimos, essa rodagem sobre o eixo de obra d a fungEo de

reconvers6o futurante do presente crftico mediante recurso i imago arcaica, cujo fechamento

o trabalho de construgio encriptante imita. Corrobora-se ent6o esse "resplender da forma"
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[R. Grosseteste - vide Cap. V] acima do congregado cousal, e a sua imediatizagao e invers6o

na apar6ncia da aparigdo, como o trago propriamente distintivo do que se chama o belo
(sobretudo quando tal aparigflo - o Dap heideggeriano - reveste car6cter de cifia perpetuada

em enigma: v.g., em "Nevermore" nessa sua vers6o n6o tanto desesperada quanto opaca e a-

letheica). No Cap. III insistiremos no que pareceria ser uma tipologia lateral, mas que 6

basilar, de obras de arte: as que redobram tematicamente o seu car6cter de aparigao (tanto

mais transcendente quanto mais irreal e n6o-"transcendente", o que diz bem da expectativa

de nEo-concretizagflo - nem metafisica nem hist6rica -, da perspectiva puramente

teleoforme, que essencialmente lhe assiste: a tal ponto, que 6 a prdpria aparigflo, nio a do

aparecido, que trans-(a)parece como aquilo que est6 propriamente ..pintado,,, como o que

propriamente esti em vigor como obra-lugar). O Baco de Leonardo 6 talvez o nec plus ultra,
a "apparition por excel0ncia", o fogo de artificio em pintur4 ao qual obra alguma nos

corredores do Louvre alcanga aproximagio: mas esse dssomo absoluto que o Baco todo ele

€, 6 o de toda a pintura. Neo jd apenas porque surgimento inaudito acima e fora do mundo

(das batalhas de Ucello is de Pollock): isso seria ainda muito pouco. Surgimento para al6m

das suas pr6prias condigdes de surgimento, fogo para al6m do artificio, escapando ao pr6prio

arrnar das suas condig6es sine quibus non. Escapando "genialmente" ao que seria ainda uma

complexio determinativa, uma captura teleol6gica da "infima transigio" bergiana <kleinster

Ubergang> e um apoderamento do sistema de mediag6es do material consigo mesmo. Claro

que desses estranhos surgimentos da arte fazem parte fen6menos como, p.ex., a voz humona,

a voz fisicq granular, dos eantores, ou... o som Toscanini. O somda mirsica 6 uma dessas

aparigSes - n6o apenas o material-linguagem, no qual e em termos do qual fosse produzida

entiio outra coisa que fosse propriamente "a mtsica" (a "forma inteligfvel" de um ptatonismo

ascdtico, a compleigEo com-posicional da obra). N[o: o som 6 o Mehr dessa emlde

Vorstellung, desse puro pensomento sem sequer a palavra de um mosaismo d outrance. O

zelo cens6rio contra o mito e contra a regressdo da idolatria culturo-industrial conduz com

facilidade este Moisds irado que destruiu as pr6prias tribuas - a proscrever o sortiligio, se e

lfcito jogar aqui, em alem6o, Bann contra Bann, (mostrando qudo fiicil 6 que a denfincia da

circularidade dialdctica dos iluminismos mftico e l6gico entre si, tome parte nesse mesmo

v6rtice circular que denunciava).

Ora, um n6o-id6ntico futuro que se realizasse no seu Mais e assim o realizasse - um

ente liberado, e perante o qual, e entre n6s, todos o fiOssemos; uma bibtioteca que fosse tiio
em fogo [Imasem l.l como a de Vieira da Silvat{; um estado do mundo e da experi6ncia que
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fossem, ndo os do meio-dia no ser, n6o os do ocaso despontante da saudade, mas o de

Crist6v6o ou de Onofre entrando nele, <<vencendo a noite> como meio-dia nenhum - um tal

nflo-id6ntico, ou teria consumado a sua presenga, sem deixar resto nem rasto, preenchendo

de realidade o seu Mais [mas n6o 6 isso que acontece, e jd e aqui, com a beleza de uma

flor?!], ou teria elevado o ente intramundano d sua indeterminagEo e indizibilidade k6licas,

t6-lo-ia tornado, como obra-de-arte, aparigio de si pr6prio. Tamb6m aqui perguntamos; e n6o

6 o que j6 sucede?, se a conversdo de perspectiva que acompanha essa inversio da

consistdncia sida em adveniEncia de ser (e, a positividade do tempo, em dar-se) houver

comegado a discernir diferencialmente o sentido que indicamos quando dizemos "6", quer

dizer, quando dizemos: pois o carhcter "transcendental' - constitutivo-doante universal - do

ente n6o prescreveu como algum artigo de antiquririo escokistico. Porque uma "ontologia"

6ntica da exced6ncia inter-relacional do ente sobre a sua factualidade, ou desmistifica a

Erscheinung, o enf6tico caricter-de-surgimento, como ilusio transcendental; ou a anula,

gragas a uma tomada de consciCncia da riqueza relacional que, sem a esgotar, i conspecgio,

tamb6m a n6o hipostasia (ou hiperstasia) em fulguraglo de aparecimento. Nio duvidamos de

que uma teoria da relacionalidade dC conta de um certo "Mais": qualquer axiologia nos diria

imediatamente que uma cadeira 6 o homem que nela se senta (como em "There are more

things" os formatos da utensilagem indicavam ao narrador de Borges a inimaginabilidade do

al6m-de-monstruoso que habitava na casa), ou como a beleza excede a flor, impregnando

nela essa exced€ncia (que por outro lado inadia tamb6m dela para fora), ou em geral como o

c6ncavo e o convexo se interdesignam, e desse ponto de vista a ontologia adorniana 6 uma

trivialidade muito bem vestida nos melhores figurinos filos6ficos (mas indo um pouco nua,

mesmo assim...). Or4 6 o pr6prio Adorno quem n6o pode evitar reconhecer os fen6menos

de surgimento insustentado e imprecedido que concedem o primeiro passo para o que possa

ser, sem de resto qualquer "mutagio de consci€ncia", a eonsiderag6o daquele sentido

transinteligivel do belo ontol6gico - q.d., do belo tqnscendentale entis - que culminar6 a

caracteristica elevagdo graduada de niveis, pr6pria do neoplatonismo e de Plotino: "belo" i o

pr6prio haver. Aqui, o confronto com Heidegger 6 esclarecedor: o foctum esr persiste - nflo

se deslaga nalgum "aparecer [nio] feito" -, mas como nota reabsorvida na obra, o que nio

quer dizer dissolvida e apagada, pelo contrdrio: 6 apesar de ter-sido-feita que a obra regista

como esse mesmo esforgo processual e constitutivo (dela prdpri4 n5o do autor!, entenda-se)

se dobra de um outro, que consiste em restituir a obra, ainda enquanto facta, ao seu puro

car6cter de presenga: dap. E assim com todas as coisas (6 a li96o ontol6gica imediatamente

extraida): nascidas e feitas umas das outras e todas de todas, ainda assim o ente nilo "fat',
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n6o "constr6i" o ser, nio o con-siste (nem este, tampouco). A resposta mitica de que o
universoy'zalmente repousa sobre o dorso de uma tartaruga, faz-nos rir: n6o rir de, mas rir
com, mimetizando esse mesmo sacudir desapoiante para que nos convoca tal sagezazen ou

"patafisica" (cujo "colldge" chegou a ser presidido por um jacard - in efigie,como sempre
foi de convenidncia aos grandes adoradores, aqui iconoclastas d forga de idolatria, e mais
adornianos do que pareceria): outra-vez-sobre-uma-tartaruga 6 uma maneira expedita de
dizer que o sobre-si-pr6prio do cosmos finito ou a cqusaszi a-causal do deus infinito viciam
a resposta reposicionante e desabam a fundo de abismo como o deus kantiano, que continua
a perguntar onticamente 'b ser", quer dizer, a finitude donde a pergunta se devolve a si
mesma, a-ldtheia - condigflo negativa da manifestagEo. "O ser" nio 6 a resposta ..fundante,,

ao ente porque lhe 6 precisamente o diferencial de ndo-resposta.

Assim: se um nflo-id€ntico finistemporal "real", n6o "artificial,'- e reconciliado, n6o
ainda agreste como o serd a natureza -, se manifestasse no seu Mais, este n6o mais seria
aparigao - sinal de irrealidade, de ainda-nflo-ente, anuncio de futuro (na inflex5o da .aertical

ontol6gica" para a horizontal 6ntica imanente). Nflo estaremos, neste caso de uma aparigio-
de-si-pr6prio e n6o de nenhum santo oculto, para falar muito claramente, perante um mais
que o "Mais"? (E i Adorno quem hipostasia e ontifica e factifica este adv6rbio em
monumento substantivo, em pedestal-vector estiitua de si mesmo, como a coluna infinita dos
socos de Brancusi que veremos no cap. III; onde 6 Heidegger quem reconverte a
substantivagao alem6 ao "pensar verbalmente" de'ter,'...). Adornianamente, seria entiio por
um efeito de desproporg6o e contraste entre o elemento pesante de Identidade e o, volante, de
Nflo-idcntico, em atrito, que chisparia o Mehr? o nio-identico - real, genuino e puro _
sozinho n6o produziria <<tEo alto>, q.d., um Mais tllo mais? Compensariq um ((menos belo
mas realr>, o <<mais belo mas irreal>? Seria mais belo por ser real? Duas respostas directas:
mas a apari96o, como aparigflo-de-si do pr6prio ente (a paisagem, ou a sinfonia), e n[o dos
santos e solus sanctus escondidos, 6 reat; 6 mesmo destringa da realidade desse real,
assinalando que a construgEo desse ente reat constr6i, ao construir um ente, necessariamente

um aparecente <ErscheinendeP, porque 6 isso ser ente. Quer dizer: ser-ente n5o 6 constituir-
se na sutt onticidade, e entilo isso aparecer ou transparecer, mas constituir-se no aparecer da
sua onticidade' E o que, volens nolew,o reparo de Adorno sobre a ffanscend6ncia reporta: o
constructo "produ-la mas, nio sendo a sua cena, separa-se dela", diz-nos. Sim, se ela fosse
uma coisa (uma coisa-outra-produzida-por-ele - Ar nzy: em suma, sempre um momento
coisal: p.ex., um "mundo imaginirio" ou um ..mundo possivel". Mas o aparecer nro 6 de
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outra coisa, mas da pr6pria: diferencial, ndo outro. H6 um "fogo de artificio" no fogo de

artificio, que 6 o acto do seu aparecer, acto esse que "n6o se v6", i.e.: que ndo se vO em

separado, porque se v€ no fogo de artificio a aparecer, no aparecer do fogo de artificio, e n6o

se trata de um segundo ver, o dos &v<ilpoto, mas de discernir - inseparavelmente, como 6

timbre do diferencial. Digamos: a fulguragio, nio a do fogo, mas a de si pr6pria como

acontecimento de fulguragdo (do fogo). Este duplo genitivo regista a seu modo o diferencial

ontol6gico a que aludimos. Assim, n6o 6 tanto o Nio-iddntico a "produzir o Mais", mas um

oerto "mais" a instabilizar e a potenciar o 6ntico incoincidente nele mesmo: nlo que,

invertendo, o Mais produzisse o Ndo-id€ntico - mas um estar em-concomitflncia

correspondente de condigdo.

Segunda resposta: a obra de arte 6 um ente real consistindo numa construgio de

onticidade. De uma outra do que a que 6 dada, nomeadamente - e n6o estamos a referir-nos i
reconstrugflo da realidade "nen0fares" pela realidade "tintas-em-tela" segundo Monet, tipo

de est6tica com a qual Adorno nada tem a ver, mas insistiremos n6s ter a ver com (e contra)

ele; mas i construgEo, bem mais inaparente, da realidade: Sujeito do industrialismo aguando,

atenuando, dulcificando a vis6o segundo a mesma t6cnica que chega is locomotivas, tdcnica

agora usada em alianga regressiva com o 'onenilfar", essa flor-de-l6tus do olvidio elevada

tarde demais a estandarte critico e emblema falso de uma natureza abstractamente dissociada

da hist6ria, que d industrial - contra essas mesmas locomotivas em nome da pintura, do

homem, do passado, do futuro e do 6den - tudo isso, mas de acordo com a divisEo do

trabalho que perpetua o que denuncia: outros que sejam cubistas, e outros ainda maquinistas.

Se um tal constructo 6 apenas um Ndo-id€ntico <<formal>r, ainda assim - para falar

pitorescamente - a sua sobre-realidade, formal que o fosse, deveria acompanhar e refrear a

volatilidade ontol6gica do Mais, preenchendo-o do teor de realidade, fosse ele qual fosse, da

pr6pria obra artistica, enquanto criatura muito realmente construida (fecit...) e consistindo

em construg5ro (factum esr). Nunca deixar estalar o DaB e rebentar a sua ontologia.

Constructo de meras formas, sim: mas, n6o s6 estas ndo s6o nem um nada nem uma apari96o,

como s6o atd formas materiais (o que o sofisticado materialismo operante, relacional e

dialdctico de Adorno ali6s despreTa).8 isto porque, curiosamente, sabe o nosso autor muito

bem que o perigo de aparigio vemjunto com o de intensidade de presenga, que 6 o perigo da

precocidade ilus6ria da falsa salvagdo, n6o redentorial-universal. O pessimismo

metodol6gico e ontol6gico deste grande messiinico por o n6o ser 6 o Bildverbot do seu

optimismo, assim como a apofasia e mesmo a a-teidade de deus seriam os (in-)garantes do
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seu absoluto (no sentido em que s6 o mais rigoroso ingarantir atina ao absoluto, nesse j6

aludido regime das modalidades invias adornianas, nem afirmativas, nem negativas, nem

interrogativas ou interrogativas-negativas, nem eondicionais, nem conjecturais). Sendo j6

uma realidade de nio-id6ntico, o quadro n6o deveria consentir essa aparAncia de um seu

fazer-se surgimento (e, mesmo, mundo total em surgimento, como veremos no capftulo sobre

a presenga). De mais a mais quando 6 construgio (e nflo vulgar artificio ilus6rio). Acresce

que quando o car6cter constructo se denunci4 isso mesmo o sobre-aura. Muita pinfura

deixou ficar, a rasgar flanco, a oficina e os andaimes, num ufanar do non finito intrusivo; e o

aparecimento do aparato de construgio como tal (como a topografizogdo topoligica enfittica

do topos da pintura no Van Gogh de La maison jaune rlmasem2.l - Iocal do seu quarto em

Arles, do cadeirdo nele e dele no cadeirio "anagram6tico do nome Van Gogh", diz Malraux

- e auto-retrato da pintura par-elle-mAme'1n6o faz sen6o aumentar a aura estranha que, entre

outros, os surrealistas exploraram tEo bem (e tio mal). Quer o "perfeito encaixe" das

costuras da obrq de que fala Adorno (e n6o sabemos se se estard a referir i imagem mais real

alguma vez "obtida", por pincel ou Kodak: o Monsieur Bertin, de Ingres...), quer o perfeito

encaixar dos desencaixes (o "deixar ficar" das esquadrias a l6pis ou do preparado do fundo

de tel4 p.ex.), acendem um imenso luar especffico, o da aura (como o didactismo de Brecht,

reconvertido em tema, se tornou um luxuoso teatro burgu6s e ficaio sentimental de uma

politica da consci€ncia, banhado que soube querer estar, para melhor servir a taumaturgia da

verdade que pensa, na aura insuperiivel da aus6ncia de aura do pano de coser proletarizado

em trapo instrutivo acerca dos jogos de cortina entre ficgflo mostrada e realidade ficcionada).

Se, finalmente, nos perguntarmos a que titulo deveria ainda considerar-se irreal a

reconciliagSo que um dia de azul ultramarino nos prop6e, seria duplamente abstracto

responder que o reconciliado do momento particular 6 mentido pelo irreconciliado universal

com a natureza. Tornar ausente o que d presente, por recusa; tornar presente o que 6 ausente,

para recusar ou renunciar ou denegar, 6 o jogo mais perigoso que o Bem poderia jogar

consigo pr6prio. Aqui, devemos diz6-lo sem rebugo: ndo se enxerga em que 6 que uma

natureza "ajudada, por uma tdcnica hist6rico-humana, a tomar-se naquilo a que porventura

secretamente aspira" (t6cnica dos Oceanos? T6cnica da Amaz6nia? Da borboleta? Gendtica,

mecdnica, paisagistica?!), em que 6 que uma tal t6cnica, a ser outra coisa do que a fixagdo de

uma natureza propiciada, esconjurando a natureza da noite boreal inumana e a do tuf6o ou do

terramoto nessa "natureza boa", numa ecologizagfio definitiva de uma natureza

reconciliadamente boa-para-ela no seu boa-para-n6s e reciprocamente -; a ser isso outra
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coisa do que o paleolftico sonho identitririo do triunfo final sobre uma natureza cujo belo n6o
6 real porque lhe cobre apenas a face diurna: em que 6 que uma tal t6cnica reconciliat6ria nos
reconciliaria mais com o bosque, ou com o sildncio finico do desefto, ou com o ,.sobre 

todos
os cumes / ii a paz [sil6ncio/calma]" <Ruh>, de Goethe? Em que nos reconciliaria, essa

t6cnic4 mais com esse "d"; com o haver calmo da completa quietude, com o demorar em
surgimento junto disso? A t6cnica solicita <verhelfen> pode ser oferecida ds minerag6es, irs

vias fluviais e at6 is rotas polares, mas tal oferenda reverte i economia da disponib ilizagdo
tecno-industrial da inteira regiflo do ente arregimentada ao construfvel. Como o branco do
gelo ou o c6u azul - pelas t6cnicas da redutora magnificagdo em Imagem dos resorts
paradisfacos. A boa-vontade omissa das palavras sem sequdncia que a dial6ctica hist6rica de
Adorno deixa tombar por vezes, tem o seu limite nela pr6pria" comegando e acabando

consigo mesma' se o autor assim o quis. O que tais palavras fiazem para denfio desse espago

exiguo 6 j6 outra questiio. Entre a ilus6o, que pode bem ser a nossa, de aparecimento
reconciliado da floresta sombria e radiosa, e uma experi6ncia libertada que interviesse
tecnicamente (sob os auspfcios maternais de uma "boa t6cnica', ultra-avangad4 p6s-
industrial e nEo-dominadora, nio-determinativa) no seio de uma natureza que n6o..quisesse,,

apenas voltar a ser antes do seu arrasamento urbano, mas "ser outra coisa,', realizativa do
hist6rico-mut6vel que ela 6 "por natureza" - tememos os servigos deste franciscanismo que
16 os sinais oraculados e oracularmente lhes responde. O trago de titanismo de Adorno - gu€,

lendo bem, ainda no eco de Platilo, a arte e o belo como car6ncia plenificante, a toma pordm
numa relagio de compensagio intencional dafinitude do Advir e nio de sua celebrag6o
contra afinidade - reaparecer6 ainda de outros modos para al€m destes, consequ6ncia da sua

profunda convicaio do poder produtivo-construtivo, e fazedor progredinte de hist6ria,
pr6prio da instincia do humano. 56 a suspensio dialdctico-negativ4 ou hal6chica, numa
apoflitica desse mesmo poder e desse mesmo progresso atalhard, ex abrupto,este principio
tipicamente perfurante do "durch-hindurch" - e o impediri de se converter numa teodiceia
da resignagEo processual as leis nio ocultas de uma hist6ria negativa triunfando de si
pr6pria.

Das duas, uma: ou bem que € o Reconciliado que segue o modelo do belo eruptivo, e

Adorno teria que mudar de ontologia (o Mais n6o 6 um Schein da densidade retacional
"hiperctbica" e o ente nflo assenta, construfdo de baixo), ou, perdoe-se a grosseria da

expressflo, i mais feio que a sua cifra, e esta mente, nflo promete. Se virtude e felicidade,
constructo e rompante, h6o-de conhecer as suas bodas assind6ticas no Reconciliado que
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como que se promete e como que se postula, neo nos 6 dito. Ora, areflexividade de Adorno,
que aparentemente se refreia em modalismos como esperanga, aporia, promessa, als ob,
teleoformidade (esta em subtexto), postulado, det6m afinal o saber correctivo que
desconstroi a aparigio em... a constru96o que ela d. E correctivo para diante: a ontologia do
nao-id€ntico tem pelo menos uma certeza contra as epifanias, que vigora quanto ao modus
essendi do irreconciliado como vigorar|quanto ao do reconciliado. H6; de facto, uma critica
dupla ao schein: apar6ncia de que j6 fosse (de factualidade) - e aparencia do modo como o
fosse.

Compreendem-se mal v6rias coisas: que a est6tica corrija restritivamente a
amplitude fenom6nica do beto (o sindroma calar-a-callas e o do rebatimento da aparigdo/1oc
i construgao/proportio sao o mesmo gesto de uma racionalizagao totalitriria <<homeop6tica>,
critica por pura brutalidade especular, como afinal, mais crasso primitivismo da mais
extrema vanguarda, as antigas m6scaras daim6nicas), e que o faga em nome de um principio
ontol6gico de jurisdigio hist6rica itimitada: manet et manebit... euer dizer, asua ontologia
sabe mais do que a sua estdtica e sabe mais do que as mui protestadas precaug6es em
filosofia da hist6ria. sabe, e sabe tudo, adiante do pr6prio antncio moderar, que se
equivocou por duas vezes de ontologia, e 6 Schein. Uma delas, recuper6vel, a outra nio. or4
6 essa irrecuper6vel que apresenta a caracteristica singular e significativa de se corresponder
n6o senio bem demais com uma ontologia que 6 tambim ela banida como Schein: a de
Heidegger' o que impressiona na recusa adorniana i a seguinte concatenageo: admitir que a
promessa promete demais e se funda num equfvoco ontol6gico; dispor de uma teoria
ontol6gica que 6 feita valer correetivamente sobre essa promessa e se lhe adianta mesmo em
coeficiente de prospectiva, ao subentender-se vilida - e mesmo a ontologia oficial e desde j6
oficiante - para o que por outro lado d interdito imaginar configurar, conjecturar, dizer, e at€
decifrar - apenas cifrar (mas corrigindo, da cifra, uma parte decifrada julgada impr6pria);
recusar a ontologia que entretanto mais se lhe coaduna, numa aversao que revela o mesmo
trago de estilo; admitir por implicagio um reconciliado mais feio gue o seu belo; n6o dar
razao de porqu€ e donde o <entusiasmo> da aparigio, que vai a pontos de falsear a sua
ontologia implicita. Se a aparigEo 6 nflo-ente estdtico porque aparig[o do n6o-ente
escatol6gico (AT I l5), e i nesse aparecer como nio-ser que consiste modolmente, para alcm
de conteudalmente, a sua beleza, o seu surgimento-forte transtornante, ser6, o reconciliado,
como existenciagao dessa beleza, ainda tiio transtornante quanto esse seu Aparecer puro? ou
o Mehr do reconciliado seria apariglo, sim, mas dntica real (acima do ontico de identidade),
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seria aparig6o do pr6prio n6o-id6ntico, e seria aparigdo sem deixar de ser real, real sem

deixar de ser aparigio - coincidentia oppositorum? O durch - hindurch trabalharia materiais-

fragmento na hist6ria real tal como a construgdo o faz na arte, esta produzindo aparigio de

nio-ser, aquele, ente real Aparecente. (Claro que para Adorno esta explicagio do aparecer,

das duas vezes como efeito 6ntico - ou de aus€ncia e/ou de sobre-presenga - lhe bana a

inteligdncia discerninte da pr6pria presenga de "ente", q.d., o sentido da Dderenga, na

"diferenga ontol6gica". 56 per accidens a sua enorme sensibilidade fenomenol6gica o

aproxima dos temas capitais heideggerianos).

Assoma pordm no autor, como j6 antes dissdramos, um daimon que o desdobra e que

di azo a um certo regime de Adorno contra Adorno, surdo e deceptivo, que n6o tanto impede

uma cristalizag5ro em doutrina quanto espalha em redor desta signos intenogativos nio

congruentes e interpelantes que 6 como se a quisessem estabelecida, mas rondada por pontos

de desequilibrio. A refer6ncia a que <<o prometido pelo belo sobre-passa todo o intra-

humano>> - um sair do determinativo hist6rico-social, recuperando tambdm o que pareceriam

(e mesmo em Adorno) ser os invariantes da Produgio, da Morte, e entEo tamb6m porventura

a ontologia do Mais / N5o-id6ntico como riqueza relacional 6ntica imanente -, ou aquela

outra i <<imagem do mais antigo na natureza ser tambdm a de um certo reconciliado> (a

desdizer de chapa o que 6 a sua constante te6rica neste tema), estariam nesse caso de

endemoinhamentos. No quadro dessas duas balizas, seria possfvel avaliar de outro modo o

comportamento 6gil desse Schein medial (ontol6gica e historicamente) da realidade que € o

fen6meno do belo enquanto eixo de viragem radical dos tempos - quer dizer, em pleno

zlnite ou Midi da sua ab6bada celeste, em pleno dia meridional, o qual 6, assim, o centro da

esfera inteira do corpus adomiano. Mas um centro m6vel, dial6ctico, produtivo -
descentrado. Antes de o observarrnos nessa fun96o, megirmos a sua agilidade.

O belo natural por antonomisia e na sua omnitude, foi dito, 6 Schein. E-o, mas como

resposta activa: aquilo que anuncia o liberto tem que o anunciar libertamente e que se libertar

para o anunciar (ainda que este 0ltimo passo seja apar6ncia). Falsa libertagio da verdade que

o origina, 6 verdadeira para a que promete. Por se escapar ir sua origem, continua a fazer

parte da sua fenomdnica que se escape a si mesmo, um e outro escapar-se s6o o mesmo, o

para-depois. Sem este "livre para" n5o haveria o "livre deo': ZweckmliBikeit. ("a cifra do

ainda n6o ente, do possivel, como respectivo aparecimento, 6 mais do que simplesmente

existente" - Af t 15. Cifra porque, se, como "livre desde", se agiliza a partir de um fim, nio

o objectiva e determina por6m como fim). Esse fugidio 6 nele cifra. Epiffinico d, pois, nflo
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positivamente o dia j6 mostrado, mas negativamente o dia a haver. Eis porque a primeira

verdade - a geneal6gica - da apar€ncia 6 ainda mais falsa do que esta (que s6 o 6 porque se

mostra como j6 ela pr6pria a segunda verdade, para que tende).

Como opera ent5o, n6o um belo natural qualquer, mas a sua omnitude, que 6 tamb6m

simbolicamente o espago esferico de aparecimento - aparecendo ele pr6prio como tal, como

esse inapreensivel -"dia"- -, e o representante da unidade temporal completa de

aparecimento (da hist6ria)?

Em primeiro lugar, sendo natural, e trazendo a dimensio da natureza a primeiro

plano tem6tico. Ou dimens6es, vindo ela desde logo pelo menos quadripartida: no seu ainda-

nio, no seu belo, no seu terrffico e no seu "mais-antigo" (esp6cie de ilusio retrospectiva de

um tempo puramente ante-passado que houvesse surgido mais como acendimento ou

vislumbre de um poder-ser, do que como 6den). Quer dizer, nf;o bem inscrevendo o mundo

humano no perimetro concdnhico de um, anterior, mas conscrevendo um no interior

dial6ctico-essencial do outro (em transparecimento um no outro), e sobretudo dimensionando

reciprocamente um i escala do outro. O ciclo "Naturgeschichte" exprime essa mttua

inerGncia em destino conjunto lapidarmente dado por Adorno na formula maldita do retorno

cfclico: a segunda natureza d a primeira. Quer dizer num duplo ciclo fatal exterior e interior,

microc6smico e macroc6smico, o homem cultural repete a dominagio violenta nflo apenas

sobre a natureza (exterior) ao ripostar i que sofria da parte dela, mas sobre si pr6prio como

sujeito natural a dominar para melhor robustecer nele o cultural - o qual, disso beneficiririo,

mas sendo o mesmfssimo sujeito que 6 reprimido, C tanto mais vitima quanto mais

beneficiirio, anulando o beneficio. A "ideia de hist6ria-da-naturez*'situa o ciclo dilemitico

DA na sua raiz: se o mito 6 j6 racionalidade por antecipag5o e a razSo avangada redevdm

mito, tal deve-se i relagdo por saldar em que ambos se encontram face i natureza: essas duas

formas de segunda natureza que sdo razAo e mito, n6o passam ainda de mimese da primeira

natlfie?a, repetida neles e n6o concedendo lugar a segunda: dominar, sobreviver, dar forma

mediante a violdncia, o procedimento da raz6o nflo se tornou natural (como uma segunda

pele), 6 natural (6 pele de origem) e nunca foi sen6o natural. Aquilo a que a voz comum

chama "o verniz".

Em segundo lugar, o belo natural, como no mito plat6nico do Politico, inverte a

direcgio do movimento. Enquanto que a relagio do mito i natureza e da razlo ao mito e i
natureza avangava recursivamente, por recorr6ncia e apego retrospectivo, fazendo

incessantemente a linha hist6rica redundar num regresso circular (porque langada em ciclo,
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i.e', caminhando para a frente e olhando para tr6s, e reciprocamente, o que vem de tr6s

projectando-se em antecipagdo para diante, n6o deixando surtir alteridade), a relag5o do

primeiro e do derradeiro momento naturais e "anamn6sica", donde que a hora vesperal seja

sobre-auroral (um al6m-nascimento do sol: a ida de onofre), e, a auroral, n6o possa

pennanecer apenas nascimento de dia que chega e fica, tenha sim que ser um nascimento que

chega ao fim da possibilidade de dia, uma aurora hesperial, uma aurora poente transcendente

de si pr6pria - e que 6 a que E9a reservou a Crist6v6o. Dada a imensidade cordial do santo

(onde Onofre 6 quase um jesuita da dial6ctica espiritual, do despojamento l6gico da

possibilidade do pecado), assim condiz. (E Crist6vio era o coragio que tinha que entrar a

noite e atravess6-lo ao 6mago do seu fraterno desabrigo). Digamos que se deve ler, em

"amroro", o significado anag6gico "poente"; em ,,poente,,, ,,aurora,'. 
euer dizer, autora 6,

em significado transfigurador, o poente da diuturnidade e o aurorar-al6m; o poente, 6 essa

aurora-alim, por ascens5o concomitante, al6m-horizonte/noite, por sobre o declfnio solar. A
projec9f,o transhist6rica consiste nesta trans-posig6o ou trans-censio do ciclo, pela qual este

se translineia. Adorno e Ega, que n6o se leram, que falavam em planos diferentissimos, um

imanente, o outro transcendente, sabem ambos e da mesma maneira a mesma indefinivel

transcensdo (t6o pouco teol6gic4 de resto, que foi preciso "o menino", essa terceira

hip6stase).

A profundidade, a batisfera do hist6rico-social 6 o seu ciclo dimensional e dial6ctico

com a natureza. O grilhdo que prende 6 o da natureza, melhor: o da relag6o a ela (essa

relag6o 6 que 6 o grilhio, n6o o inverso). E, por isso, aquele que h6 a resolver, condigio e

elemento da reeonciliagio. Tinha que estar no coragflo da estdtica, a qual estri no corag[o da

saga hist6rica (e a tem no seu). Martin Liidke, como foi dito, releva a centralidade resotutiva

da natureza no cerne da problem6tica hist6rico-social humana, no cerne da est€tica, e no das

relagOes entre estes dois dominios. A questiio da natureza 6 o centro em cada um (est6tico - e

historio-social) e o centro relacional de ambos, quer dizer, o centro relacional dos centros de

ambos, que s6o a hist6ria (2' nattneza,) como natureza (1" natureza) - e o belo natural,

tomado em si mesmo e como paradigma para o artfstico. Or4 esta centricidade 6, como

vimos no Dia - essa antonomdsia do resgatamento da natureza em totalidade no seu belo -
uma rotagdo t6o completa (porque "anamn6sica") sobre si pr6pria dessa esfera a partir das

suas potenciag6es polares, que estas deixam de redundar uma na outra para se transcenderem

translactivamente uma i outra (6 o mesmo movimento em que a neprayofi 6rfrq rfiq wxfiq,
enquanto anamndsica, consiste, nL Caverna de Platiio: se n6s-os-prisioneiros <t[o
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semelhantes o eles>> tivermos a virar a nossa cabega como eles a deles, para onde entio? Tal

rotagdo autotranscende-se ao virar-se para si pr6pria como tal, como esfera na qual estamos,

e 6 isso o primeiro passo da sua trans-lacaio por nfveis de "espago", nflo "no espago"). os
tempos recuam ao ante-passado para se inverterem por viragem completa <umschlagen>

num transfuturo, numa <casa de meu pai que n6o-6-aindu.

O corol6rio polftico-social poder6, dispensando demasiadas mesuras cerimoniais,

condensar-se assim em poucas linhas: com a "nattrez:" no centro e na periferia do social e

com uma hist6ria que se mant6m a dela (donde que tambdm a natureza qua natureza 6 uma

instincia, e uma dimensio constitutiva de realidade, que tem uma hist6ria ou 6 uma hist6ria-

de-si, um processo de mutabilidade real - n6o apenas alteragio do "como a vimos" ou

mesmo "a fazemos", mas de como ela pr6pria relacionalmente se nos instancia, ela pr6pria

acontece - no seio da esfera hist6rica: ou seja, n6o uma hist6ria nossa da nossa relagEo i
naturez4 mas uma hist6ria do que anaireza vai sendo, por reacglo, nessa relagio, o que

duas express6es como a ecologia e a natureza humana talvez elucidem), h6 um duplo lastro

a ter em conta, antropol6gico-historicamente, quer como condigflo de origemo quer como

condigio de vig€ncia, quer como condigio de desenlace e a desenlagar no quadro - por outro

lado - de um messianismo que consiste na abdicagdo de si e que <<6 conforme i espera, mas

nio i de algo>>, numa imbativel ZweckmtiBigkeit. Quer dizer, de um messianismo que

guardasse apenas aforma, transformada em modo pela total aus6ncia de conteido, e fosse

isso o messianismo, e o messianismo i altura do que [n6o] 6 a "esperar" (o "aguardar" dos

dias meridionais muda aqui totalmente de plano). (A questilo do nio-ente metafisico e

teol6gico, distinta da do nio-ente escatol6gico hist6rico-imanente - mas a conjugar decerto

com esta -, quer dize4 a questiio do n6o-ser de deus e a questio correlata da ci/ra, agora ji
nio moral mas anag6gica-negativa, ndo pode aqui ser abordada. Mesmo em Adorno, a sua

rarefacado faz dela - adequadamente - cifra de cifra. Nio que fique ent5o por interpretar a
(essa nova luz> a meontologia hist6rico-imanente da cifra, da aparigEo e da reconciliagao

"escatoforme": n6o h6 uma tal <<nova luz>1, nem interfer€ncia concretizivel num outro nivel

de leitura: cifrar d aqui renunciar a esse nfvel outro, a essa outra leitura, e mesmo d cifra do

que pudesse essa ser).

Esse lastro duplo 6 o do homem - e o da (sua) natureza. LJma vez mais langado entre

Cyla e Carybdis, nio se trata para Adorno nem de resolver em esquizoidia a antinomia

kantiana idealista de necessidade e liberdade (que 6 solucionar sem solugflo), nem de a dar

por resolvida, por superagflo dialdctica originiria da dicotomia dos seus termos, na figura
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marxiana materialista da actividade prSxica, entendida como actividade sensivel-objectiva, e
n6o te6rico-constituinte (o que 6 - embora trabalhosa - uma solugao sem problema). Nem a

natureza 6 um reino hipostasiado do necessitarismo legal invariante, nem um correlato -
afinal formal e abstracto, e n5o material - sen6o que a plasmagao, por ..extraposi96o,'

imediata, de uma praxis que a l" Tese ad Feuerbach expressamente faz herdeira da fung6o

transcendental de constituigdo (a realidade nflo 6 objecto <Objek>, por obra da p6lida e
abstracta actividade idealista, mas priixis, actividade objectiva <gegenstiindlich>, e repare-se

que em parte alguma Marx diz"produto" ou"resultado" dessa actividade; n6o: o real6 essa

mesma actividade hipostasiada, ressalvando que como actividade trabalhando no corpo de

alteridade x de objecto <Gegenstand>. "objekt" designa o oposto inerte ao

contemplativismo, gnosiol6gico; "Gengenstand", a 6pica do trabalho material contra

resist6ncias,e a realidade disso, que a laboragio testemunha. A pnixis n6o tabora sobre um

Gegenstand nem produz um, 6 ela pr6pria a si mesma o seu gegenstcindlich- como veremos,

a sua Selbsneranderung, o seu revoluciondno). Em suma, a pnixis 6 convertida num

idealismo produtivo origin6rio do ente (por trabalho directo, ndo sobre, mas com, a ..coisa

em si" - a mat6ria), e n6o numa mera activividade prdtica-secundiiria, a de produgio t6cnica

transformadora, por exemplo: a prrixis sendo <<transformagao origin6ria>, titanismo

antropol6trico de um sujeito neo-idealista que se ignora, se supde entrado em mundo pelo

trabalho no seio da mat6ria, e n6o diante dele como outrora o Sujeito imperial retirado diante

de territ6rio ob-posto, o do dominio do Objecto (de um Objecto constituido por aquele maso

devido d in6rcia contemplativista, deixado restar irredutivelmente diante: quer dizer,

precisamente n6o anexado pela apropriagio originSria absoluta que 6 fazer dele "actividade

real humana" hipostasiada como produto, embora produto ..objectivo,', aquele cuja

substancialidade nflo proveio de alguma actividade criadora subjectiva).

A natureza, no quadro de inteligibilidade da l' Tese, 6 um X correlato de actividade

intra-hist6rico, ou ela pr6pria constitufda praxicamente, feita-sensfvel-activamente-pelo-

homem: n6o um Ob-jecto, um objectante, um oposto, uma instflncia ela sim critica,<<objecto-

critica>r. "Pr6tico-critica" 6 doravante a qualidade desta actividade que, como toda a
Selbstheit idealista do sujeito mais ou mesmo autotetica, comega consigo mesma, ou 6
transformagflo originiria, ou se pode tambdm dizer "revolucioniria". Revolucioniria n6o 6

esta actividade - a pr6xis -, com efeito, num segundo momento de <<transformag6o critica do

que estii>, mas no primeiro dos primeiros momentos. Se ligarmos a ocorr€ncia do termo nas

l' e 3" teses, se tivermos presente o contexto de suposta resposta ao idealismo - que nio 6
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sendo idealismo reposto -, torna-se claro que 6 por ser transformag6o originriria (= realidade

como actividade humana sensivel objectiva) que a pnlxis nio o'causa tamb6m,,, mas 6 a auto-
efectuante descoincidOncia dinimica do real (que n[o 6 Objecto prdvio independente)

consigo mesmo, quer dizer, pura processualidade em plena produgio de si.

"Foma do Objecto" diz, na l' Tese, essa ontologia estritica da identidade abstracta.

Ora, contra Kant, a ligflo hegeliana - e a fichteana - estao aqui bem aprendidas: pura
actividade, a ess€ncia do real jamais permite ser fixad4 coincidida: o real desenhando-se,

constituindo-se como actividade pnixic4 6 puro revolvimento ontol6gico, crise (..critica',)
consigo mesmo. A operagio revolucionilria nio sobrev6m num real j6 constitufdo, num
mundo j6 feito, como modalidade especifica e secund6ria de intervengao: o modo-de-ser da
praxis 6 esse s6 se estabelecer, s6 tornar presente, ou mesmo (ocar> cognoscitivamente o
real - alterando-o; num alteri-lo n5o tanto a priori, por uma preced6ncia" dele descosida, da

contemplagEo cognitiva auto-doadora, mas num abrir em acto operoso e interferente o seu

surgimento, assim como s6 se conhece o 6tomo enquanto alterado pela operagao [n6o] de o
conhecer [mas de o agir sensorial-objectivamente]. Assim, quando a 3. Tese se prop6e a
tarefa revolucioniiriastricto sensu, o problema ji nf,o se lhe p6e (a saber, o de que teria j6
sido preciso revolucionar os revolucioniirios a partir de circunstincias sociais revolucionadas

de tal maneira que delas pudessem em primeiro lugar surgir os primeiros revotucion:irios
para". enfim as comeqar a revolucionar; e, ou a revolugEo ji estava feita, ou nunca se faria -
ou j6 tinha acabado, ou n6o poderia comegar), e Mam remete tacitamente para a l" Tese (que
remete tacitamente para Hegel): a pr6pria actividade humana constante que o mundo real 6, i
qual n6o se op6e como um Outro j6 dado, feito, ou sido, Objeto- consiste nessa oposigio a
si, nesse agir sobre si agente e sobre a sua aca5o agida, pela qual eta d matricialmente
autoprocessamento, autotransformagio <Selbstveriinderung>. Para tornar revolucioniiria uma
actividade nEo d preciso recorer a outra fonte do que d pr6pria ess€ncia da actividade
humana como tal: n6o 6 preciso sair dessa actividade, mas entrar nela de uma vez por todas.

Quer dizer, este Selbst que 6 sempre, na ligdo idealista, Selbstver6nderung,

autoprocessamento - defronta-se de si a si pr6prio e constitui o monismo - crftico,
autodiferenciado, autotranstornado revolucionariamente, se se quiser - de um mundo em que
o homem e "as suas circunstflncias" <Umstflnden> fazemum, coincidem <zusammenfallen>,

coincidindo tambim, e fazendo um, a respectiva alteragEo transformadora ou revolucion6ria,
que j6 n6o requer a resolugdo do problema da reciprocidade entre dois diferentes interagindo,
porque 6 alteragio residindo num mesmo <Selbst> e afectando a um mesmo, porque 6 a

ffi%



alteragio de um mesmo, ou um mesmo alterando-se <Selbstver?inderung>; e 6-o porque

consistindo originariamente nisso mesmo, em revolugdo, numa rinica actividade que 6

originariamente realizante do real processando-o, g.d., ndo "pondo-o", mas (fazendo do

segundo o primeiro momento) trans-pondo-o. Na casa sua que lhe 6 a hist6ria, nada de

estranho e outro adv6m ao homem, toda a alteridade 6 ele pr6prio, ou 6 a sua, ou a de si.

Esta proximidade e familiaridade monista a si promete a resolugio inevitiivel do

problema que o homem foi capaz de se p6r, e se n6o h6 uma alteridade exterior que

escapasse i actividade humana autotransformadora (que transforma real ao transformar-se),

nada bloqueia a vista, a hist6ria n6o tem a enfrentar uma alteridade a si pr6pria, uma

opacidade de sentido, um futuro que nio estivesse ao alcance de produtividade. A solugdo

hist6rica 6 forgosamente descortin6vel, a Revolution 6 fungdo de um Selbst que 6, desde

Hegel, Selbsner{mderung, o homem e a hist6ria s6o coisa sua do pr6prio homem.

Se o homem s6 tiver hist6ria diante, em torno e sob si, n6o tem senio hist6ria d sua

frente. Se o'a natureza humana" for, como nafiJreza, tio hist6rica que a expressio equivalha a

"a hist6ria humana", a revolugSo hist6rica humana n6o encontra outro obst6culo que o da

demora do seu pr6prio processo auto-resolutivo. Mas se se diz: hi algo na natureza humana

- o princfpio da autoconservag[o, anterior ao princfpio (hist6rico) de propriedade, (o qual 6

em riltima an6lise um modo estrat6gico conveniente daquele) - que d e restar6 natureza

invari6vel, imodificivel, eximida a qualquer autotransformagio pr6xica (assim como afinal

tambdmoObjektodeomundoresisteiprixiseresisteaMarx),estii-seadizerquea

revolugdo - a resolugio final da hist6riq e a pr6pria hist6ria decursiva como imenso

processo longo dessa sua Selbstverflnderung vagarosa - pode sem dirvida fazer-se, mas nio

com este homem, n[o por meio desta natureza humana, n6o para uma tal natureza do

homem. Se a natureza for ou se tornar t6o hist6rica que deixe de ser nafitrez4 sem dirvida; se

se conservar tiio naturez.a que nunca se torne hist6rica, nunca a hist6ria se tornard histdria.

Nflo se revoluciona a nqturezo. Muito menos quando esta 6 a do pr6prio revolucionirio. E

aqui cornpreendeu bem Adorno que h6 um problema dificil de Natureza a (outra coisa que)

"revolucionar" - que esse problema ndo 6 um impossivel (hi uma historicidade da relagflo

primeira em que estamos com o real, e d qual chamamos Natureza: relagflo que, primeira,

ndo 6 eterna) - e que, problema diffcil, torna dificil o problema f;icil (porque ilusoriamente

livre de heterogdneos) da revolugio em acepgSo social. Mais, deslocando o plano e os termos

do problema, de problema homogdneo aos seus termos de partida e i sua solugilo de chegada

- em problema de uma condigfio heterogdnea em que o pr6prio problema se v€ posto e se
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pode formular, torna a pr6pria revolugio num (e o mesmo) problema: o de um radicalismo

que desprezou a radicalidade.

Adorno est6 demasiado atento a que nio basta um homem novo reforjado da

ess6ncia do velho, mas uma mutagEo essencial da sua essdncia liminar e inaugural (n6o

mediante um regresso anhist6rico e essencialista d origem, mas para diante atrav6s uma

hist6ria que esteja por6m em capacidade de reassumir para si toda a sua espessura) - para

que uma inimagin6vel, impresentivel mutagio social, incomensur6vel a qualquer passado e

incalcul6vel a partir deste (q.d., de hoje), pudesse oeorrer. 56 a mutagao radical da pr6pria

experiEncia (no que nela escapa i malha da sua constituigdo intra-sociat e hist6rico-pr6xica)

propiciaria que a revolugio (apenas) hist6rica da hist6ria pudesse ocorer.

H6 mais a reconciliar do que, ao fautor priixico do seu mundo, consigo mesmo e com

este: se, em Adorno, anatureza, entra em hist6ria, entra como natureza, e arrasta nela a tal
ponto esse seu lastro, que a naturaliza em vez de se historificar. Todavia - e aqui o ponto

nevrilgico -, Pot muito cedo que a natureza se estratifique como camada funda de realidade,

s6 6 natureza na relacionalidade que a vive e que altera no tempo os indices e valores de

relagio, sendo "natureza" mais propriamente a gama constituida pelo teor e estilo desses

vinculos relacionais do que pelo fundo inamovivel em que ancorem e se espequem. Invi6vet
resolver socio-revolucionariamente, no lago do voluntarismo intra-hist6rico, o problema,

omni-estrufurante, da propriedade: s6 me desagarro da propriedade, se do meu ser-assim, da

Avidez, da Selbsterhaltung, a qual 6 em mim um estrato biol6gico humano ou humanizado, e

nEo planamente leonino, herbivoro, zool6gico - q.d., historicizado, se bem que numa

historicizagdo da natureza. (Ora, n6o h6 s6 Selbsterhaltung, na experi6ncia lata ou rara dos

humanos...).

Esta sombra i hist6ria e i priixis, a uma iman€ncia s6lbstica que acaba por redundar

em tautologia iluminista, em autocumprimento do Auto tornando-se no si-mesmo que estava

previsto - esta sombra inaugural e persistente, a de uma natureza nem inteiramente outra ao

homem (e o seu outro nele abissal e divisoriamente inscrito) nem pura inst6ncia <<sem nada a

objectan i actividade pnixica constituinte, 6 a mesma que reservardo futuro.

Caindo em arco do lado oposto ao do "naturalismo", activa Adorno ainda um outro
trav6o, que como que vem apertar e pear, em tenaz aberta ao extremo, um reduto central de

materialismo dialdctico marxiano que tEo peremptoriamente recusaria um lado como o outro
(ali6s s6 muito dificilmente compativeis entre si): esse outro travfio i o da relagio ..idealista',
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Sujeito/Objecto, que como que se vem cravar no meio da lu Tese, reintroduzindo nela um

momento idealista insan6vel, agravado ainda por cima por uma (concordante) revalorizagdo

da teoria sobre a pr6xis. A fluCncia hist6rico-prrixica do optimismo voluntarista de Marx v6-

se assim aperreada por este cerco diametral de factores incanceliveis de dificuldade que

contam complexamente para quaisquer efeitos de uma prognosticivel viragem dos tempos.

O reinstaurar do momento teor6tico e idealista do par S/O tem por consequdncia que, apesar

de dialdcticos, ambos se perfilam mais solidificados num face a face que se vai tornando

irremont6vel do que destinados a uma Ver[nderungA)mw6lzung, a uma transformagio e a

uma revolugio sob os auspfcios de um "actividade objectiva" que precisam ente faz apoderar

a Realidade, a Wirklichkeit,por parte de uma actividade constituinte humana entrada em

acordo adequado, "objectivo" - segundo a Identidade - com ela. A revalorizagdo, por

Adorno, da teoria sobre a prdxis vai ainda no mesmo sentido: permitir que emirja a

actividade, sim, mas n6o a "sensorial humana", pnixica ou te6rica: a do objecto no seu

primado e na sua nio-identidade, sc., essa natureza-que-ainda-n6o-6 porque a nossa relag[o a

ela - a que a fixou ao deixar-se por ela fixar em erste Natur, em relag6o de

ameaga/sobreviv€ncia - precisamente ndo cessa de a transformar originariamente, de a
esconjurar mediante instrumentos racionais de exercfcio do magist6rio sobre o real tdo

proficientes como o sdo a constituigio transcendental kantiana e a Veriinderung da sua

heranga a que, na Ia Tese marxiana, assistimos sob uma figura t5o triturante, vulcdnica e

modernamente pragmatista como 6 a da Pr&is. Que tal transformagdo se dirija

centripetamente a reforgar o seu pr6prio imperium da ldentidade, continua essa a ser a

condigdo atravds e para al€m da qual <durch-hindurch> 6 dado serrnos - no caminho

hist6rico tomado, isto 6; e nio em absoluto: q.d., sem teodiceia nem ardil da pacienciosa

mediagflo do bem pelo mal.

Se hrL entflo, dois problemas siameses, e n6o um s6, para o homem - ele pr6prio, e a

(sua) naturea -, a primeira resposta recebem-no eles da estdtica: o belo como modo livre e

paradigm6tico de uma experi6ncia unificada do diverso sem violdncia, e a partir do objecto.

Por isso o belo natural cifra do reconciliado, e o belo artfstico retomando-o do lado da

sociedade a reconciliar, sabendo ji que nio sem que com o belo natural, quer dizer, com a

natureza. Por retoma da ligio kantiana, vemos agora reformuladas sob novo paradigma (o

paradigma KU, nEo ao lado, mas no lugar, do KrV) as relag6es matriciais de experi€ncia e

vida Sujeito/Objecto, Universal/Particular, conceito/sensibilidade, mas tambdm

espfrito/coisa, interesse/desinteresse, as relag6es de tempo hist6rico, de realidade e antncio,
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de conhecimento e cifra, de acaSo e contemplagio, de pr6xis e promessa. A debilidade desta

€ a da est6tica, na sua relagio mais que teleoforme, menos que teleol6gica: o pessimista teme
aqui o optimista - que a promessa seja de facto inextinguivel.

Se o belo 6 esse a-Mais que o mero ente - e que o mero conhecimento, que o mero
conceito, que o mero agora temporal -, 6um a-Mais sem a exist€ncia disso cuJo a mais ele 6;
e, todavia, puro fantasma dessa aus€ncia, sua cifra, que 6 ali6s ratio pulchrr. (H6 em tudo
isto, claro, um reminiscer do erorikdn plat6nico que muito depressa as metafisicas est6icas e
crist6s substituiram, no melhor dos casos, por um platonismo intelectualista, celibatario de
Afrodite our€nia). Quer dizer, o ciclo estetico deixa intocada a realidade do problema, o seu
desinteresse interessado nio suspende a Selbsterhaltung, nem na pessoa do esteta nem no
mundo dos homens sob a sua reg€ncia. Mesmo o "modelo" estdtico ndo 6 nenhum: nem 6
modelo da sua efectivagio (nem de "atitudes" ou "comportamentos" por ele paut6veis), nem
modelo positivo da sua contrapartida real. O estdtico estii irremediavelmente em desvio em
relag5o ao real, e diriamos, no caso de Adomo: assim como o messianismo est6 em desvio
em relagio ao messias, assim o de Adorno em desvio ao messianismo.
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NOTAS_APTNDICES AO CAPiTULO I

2.4.

' pfSSOe, Fernando, Poemas de A. Caeiro. Lisboa, Atica, l9'74,5oed., p.28

2.5.1.

' Cf KlJ, passim; e, p.ex., $5, $7, $39-40, Bl54-8, e, em especial, BI35: "(...) como seja

possivel que algo possa aprazer <gefallen> simplesmente no julgamento <Beurteilung> (sem

sensagio sensorial ou conceito) (...)". Esta forma superior do sentimento, por Kant devidamente

desmaterializada, expurgada <<do som e da con> (de um lado), e, do outro, acometida a uma actividade

processual esquiva i forma frxa - Beurteilung, ndo Urteil - porque-e-para-que desvinculada da

subsumpgSo determinativa de objecto que 6 fungdo do conceito, puro ou empirico, providencia a

Adorno o modelo para uma 5rdua concepgio da obra de arte, a qual dever6 saber prescindir

radicalmente de qualquer sustentagio efectiva e real quer em estratos hil6ticos ou estesicos, quer em

gualquer principio ou regra de construgio conceptual que a fundasse normativamente segundo um

universal subordinante, antecipante e impositivo, destinando a obra singular a cumpri-lo sem

divergdncias como mero caso ilustrativo seu, inerte, j6-sido, e igual a qualquer outro se nio f6ra por

algum narcisismo das pequenas diferengas. A uma obra de arte assim guindada a Geist, cuja

consist€ncia nio assenta nem na substancialidade da sua presenga sensivel, na gl6ria do seu visivel ou

do seu audivel actuais (muito menos na presenga factual empirica de coisa, plano da existAncio de que

h6 muito o formalismo reflexionante kantiano ensinara a "desinteressar-se"), nem na clareza de uma

ideagio que contivesse o seu sentido e a elevasse resolutivamente a ele, nada mais resta senao fazer-se

estrita e pura construgio "autot6lica" e "automim6tica", herdeira do acordo livre entre faculdades.

Nio-conceptual e nio-sensivel, nem contefdo significativo inteligivel formulivel como "mensagem"

(ex.g., o protesto triigico e o horrendo teltrico <neomino-taurom6quico> de Cuernica), nem fascinagio

corp6rea da polpa sensivel, a cujo ext6se cativante e imobilizador de sereia ou circe sujeito e razio

regridem, dissolvidos no grande Pi de mito e natureza (ex. 9., ((a cor expressiva de Van Gogh> como

m6gica captura hipn6tica no Sonho, de Kurosawa) - o Kunstwerk como Vergeistigung

(espirirualizagio) e construgio monadologicamente hermetica retoma a "inefabilidade do belo

natural", mote adorniano que j6 constituia em Kant o heurisma reflexionante do respectivo juizo em

busca de <termo)> (a qual satisfaz a vertente do nio-conceptual), e culmina na mais espantosa

consequOncia adorniana extrema deste ponto te6rico (a satisfazer a vertente do nio-sensivel, do sem a

"infantilidade da representagio sensivel" [sic]): a performance musical enfim liwe do som, a m0sica

inaudivel, a Collos caloda, que uma "exakte Vorstellung", i altura da coiso mesma da pr6pria

"mlisica" ,viria imbativelmente a substituir (cf. Th m R 210-21l).
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As consequdncias - e os antecedentes - deste formalismo t6o mais aberrante quanto
adornianamente inevitdvel, ultrapassam em muito o dominio estdtico (ainda para 16 daquilo em que
este d um dominio que se ultrapassa a si mesmo) e sio a explorar como um dos sintomas da
obnubilagio hipercritica deste autor, de resto aqui em incongruCncia com a valorizag6o do tema
dial6ctico-negativo/judaico-crist6o de um materialismo da carne, do cad6ver putrefacto e da sua
ressurreigio (ND 207, 358-360, 382-6, 393-4).

2.6.

' A iri"iul do poema Kor€, in Sophia de Mello Breyner Andresen, Ilhas, Lisboa, Texto
Editora, 1989,p.43

n grF- tlz.

s A scientia do ens qua ens, ontoteol6gica, ontoteol6gica se mantem no seu apoderamento
autot6tico pelo Sujeito moderno da Certitudo hiperb6lica, que € tambdm irmio g6meo em merhodo de
uma masterizagio matem6tica centifico-tdcnica da res extensa,9.d., do espago de mundo (DA ). O
narcisismo oitocentista do "cientifico" - selo mental de pot€ncia e de posse proferido judicativamente

sobre os saberes e afazeres do real - 6 o narcisismo desse Sujeito, entretanto laici2ado em teol6gico de
si em vistas da Sua propria parousia hist6rica. As tragicom€dias da Hist6ria repetirio
subsequentemente o rigido padrSo de sempre (do modo-de-ser humano milenar e arreigado) sob a

forma do rigil modeto exemptar hiperiluminista "cientifico" (quis tollir peccata mundi)que dele viria
sacrificialmente salvar - e 6 licita a par6frase actualizada que rediga, com Marx e por sua via,
tragddias sob um estilo de farsa. Certitudo cartesiana e modelo cientifico autotetico (te6rica ou
praxicamente autotdtico) do humano casam um mesmo titanismo de uma deliberagio realizativa
absoluta, tio antiga de resto quanto a teologia, seu duplo especular (esquecidos, a teologia, do seu
titanismo, o titdnico, do seu teol6gico). o velamento do humano, do titanico e do teol6gico, em
Adomo' o velamento da origem, dos fins e do destino, obedecem i sageza disto e i abdicagio da
sageza, 0ltima a velar-se.

2.7.1.

u Nao esquecemos a pertin6ncia do preceito metodol6gico adorniano da evitag6o do
metodol6gico, no caso, o desd6m pelo positivismo hirto da definigio terminol6gica, esp€cie de
obitu{rio da forga significativa, e a chamada da palavra ao seu uso operat6rio, contextual,
perlocucion6rio e criativo. Sucede que a largueza auto-indulgente com que Adorno retoma critico-
reflexivamente o ldxico ao limbo da tradigio, revivificado pelo trabalho do negativo, produz por vezes
o efeito contr6rio, de um descanso encostado ora a espeques ideol6gicos comparecendo como
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"Bekannten", "velhos conhecidos bem reconheciveis [de que nada em boa verdade entretanto se

sabe]", ora a vocSbulos magnos flutuando, como este de "natureza", num largo espectro nocional

semi-tem6tico e alusivo, cuja interrogagio prospectiva pelo arso (e nio retrospectiva pela meditagio ou

pela reflexio) nio contribui para o esclarecer.

7 A nogao de Naturgeschichte radica(liza) a de dial6ctica do iluminismo, a qual ocorre

precisamente porque as duas formas deste - o mito que 6 j6 racionalidade e a razio cuja

unilateralidade 6 auto-mitificante - sio modos (hist6ricos), inversores dos da nafi)reza dominadora, de

relagio dominadora: em primeiro lugar d na|oxeza e, em segundo, por decorr6ncia e concomit6ncia, a

si pr6prios do sujeito a si e dos sujeitos socialmente entre si. A natureza v€-se assim historicizada: h6

uma hist6ria da progressiva dominagio mftica, depois racional, da natureza, e de uma natureza

humana interiormente t6o "recalcada" por essa "introjecgio do sacrificio" que inaugura e constitui

estruturalmente o Sujeito, quanto a exterior o 6 pela sua instrumentalizagio tecnocientifica; e,

reciprocamente, a hist6ria v6-se naturalizada, isto 6, impedida de sair da pr6-hist6ria mitico-natural

de si pr6pria e de se tornar naquilo que 6, Hist6ria, realizagdo veridica do humano e do mundo,

destinados, pela evid€ncia mesma da sua irrecus6vel mftua compar6ncia, iquela plenirude

incontorn6vel dessa exist6ncia nossa; plenitude que com esta e desde antes desta 6 incessantemente

apresentada e urgida, a exemplo da ideia cartesiana de infinito, fonte exemplar da de finito (por mais

dificil e insond6vel que se revelem as suas clareza e distingio), e projectante e eivante da pr6pria

perfectibilidade do finito. Para manter o paralelo didascilico, i obscuridade dessa "ideia de infinito

em n6s" (que nio menos obscuramente implica teologicamente um infinito exono6tico que ampare o

infinito da ideia e a dote de uma amplitude extravasante d do proprio ser-ideia) se deve a tacteante e

desastrosa empresa da sua aproximagio iluminista (pois ainda ai omne agens ogit propler bonunt, e se

o iluminismo aspira ao Reconciliado mediante a dominagio historionarural, essa estrita aspiragio 6

nele o ntcleo ressalv6vel por uma negative Dialektik que contradialectize a sua - sendo "DA" a re-

flexio dialectico-negativa criticamente tematizadora do iluminismo na sua dial€ctica em curso). A

essa obscuridade € devido o recuo prudente que da sua clareza e distingio venha a cifra, sil€ncio

rasto.

E "Aquilo que 6 dito pelo ser finito sobre transcend€ncia € a respectiva apar€ncia, pordm, como

Kant bem concedia, uma que 6 necess6ria. Eis porque a salvagio da apar6ncia <Rettung des Scheins>,

objecto temdtico <Gegenstand> da Est6tica, tem a sua incompar6vel relevincia metafisica" (ND 386).

A ilusio transcendental, aguilhio metafisico invariSvel da raz6o critica criticamente metafisica (e esta

a sageza anti-dogm6tica, aldm-empirista/c6ptica e culminante da pr6pria razio crftica nas tarefas do

seu uso regulador e do seu primado pr6tico), transforma-se, em Adorno, no caminho "que se caminha

a si pr6prio" da exig€ncia de travessia eupor6tica hist6rica (que a paci€ncia, a pat6tica e o pathos do

negativo hegeliano haviam pavimentado teoricamente).
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2.7.2.

e Mas o belo natural dispensa o suporte anal6gico, aqui tamb6m nexo teleol6gico-'.destinal,,

entre pinhal e mar. Seria de supor, nio um "rumo/'rumando (por prolongamento verbal-geogr6fico e

por inversio especular das silabas e dos elementos) a "marulho", como um acidente deslocado

metaforicamente de um suporte substancial a outro, seu substituto (antecipativo, vocacional, destinal),
mas um anrincio <acidental puro> de uma substdncia a haver, um rumor tio sem pinhal quanto tal

marulho 6 sem mar. "O dia" - incorporal, insubstancial, luminosidade menos que luz - 6 lalvez a

fnica instdncia de belo natural a satisfazOlo como anunciagio <angelina>.

2.9.

to AT 193: Fiir ihr Ratset fehlt der Schliissel, "parao seu enigma falta a chave,,. O acrescento

mitigante: "como para os escritos de muitos povos desaparecidos", que separa cuidadosamente de

facto e de jure, tomando contingente, e nio constitutiva, a falta da chave, 6 o tipo de analogia frouxa
que permite a Adorno simultaneamente abrir a fechadura - ouvir enunciar o enigma no

incompreensivel da sua linguagem - e mant€-la fechada "a sete chaves" (todas perdidas ou obstruidas

pelos respectivos moldes em cera enfiados no orificio). Tamb6m aqui far6 de Ulisses desfrutando

perante os remadores que com ele navegam pelo liwo, aos quais nio quer deixar aperceber (nem

talvez a si pr6prio) que, enquanto uma linguagem perdida se desenigm atiza em pwa conting6ncia
grilfica desconexa, a obra de arte que 6 enigma e neo tem chave pertence a uma ordem do enigm6tico
que 6 a da incompreensivel compreensio, e essa ordem 6 aut6noma de, e indiferente a, alguma vez ter
havido uma chave e "os homens s6 se porem os problemas que podem resolver" (Marx) ou a

formulagio do problema ser a sua solugio (Bergson), ou nunca ter havido chave alguma: isto e, resta

indiferente a se tal enigma adv6m mediante construgio humana imanente - desconstruivel -, i qual
ele se encontre mesclado indesconstrutivelmente, ou se sobrev6m de per si.

2.10.

t' Puo a distingio Schranke/Grenze, vide Kant, Prolegdmenos...,$ 57. O par 6 traduzivel por
limite/fronleira ou, mais explicitadoramente, por limitagdo/limite (no limes - a estrema de um campo,

na lingua de Vergilio - estando contida a nogio do confinar-com); em franc6s: borne / limite.

Sobre a acepg6o de "trancendental" como designando o teor modal e o estatuto pr6prios da

reflexividade critica, cf. KrV, 825: "Chamo transcendenral a todo o conhecimento que se ocupa nio
tanto de objectos, mas com o nosso modo de conhecer de objectos, na medida em gue este deve ser
possivel a priori. Um sistema de tais conceitos chamar-se-ia Filosofia-Transcendental,'. O
alastramento metonimico da terminologia do "transcendental", que designani tambdm esse mesmo
"modo a priori de conhecer objectos" quando o reconhece constitutivo da objectidade desses mesmos
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objectos, 6 entretanto significativo da mencionada co-implicagio. A "Transzendental-philosophie,,

deixa-se assim definir como um modo-de-conhecer transcendental (6 a KrV) que se ocupa de outro

modo-de-conhecer transcendental. Como 6 que este riltimo - "a priori", "puro" - pode tamb6m ser

dito transcendental ("a priori do a priori"), em correspond6ncia com a caraclenzagdo kantiana da

filosofia transcendental como uma "metafisica da metafisica"? Quando, enquanto conhecimento puro /
forma pura subjectivos, se exerce de tal modo que seja uma forma que conhega, para al6m de uma

forma que forme (forma transcendental, n5o forma formal), q.d., que antecipe o momento da sua en-

formagio e actue nesse momento antecipado, quer dizer, antes do objecto, nio depois dele, ou que

<<mais cedo lhe seja> ela forma que ele, a ela, objecto; donde que um tal conhecimento seja mais do

que um conhecimento que conhega, que represente (- empirico), mas um conhecimento que constitua

formalmente o pr6prio objecto representado na sua objectidade objectiva mesma, nio na sua

configuragEo representacional: que seja um conhecimento transcendental, q.d., ocupado nio tanto com

objectos, mas (com o seu pr6prio modo de os conhecer a priori>. E a "transcendentalidade de espago

e tempo" (para al6m da sua "formalidade") * constitutiva do gegen, do ob-, do Ambito do encontro de

Gegen-stand/ob-jecrum, como esmiugadamente Heidegger mosrra (FnD, $ 24, d), pp. 140-3). ou a

das categorias, constitutivas do Stand. Em ambos os casos (e essencialmente no da sua conjugagio) a

subjectividade s6 o € quando deposta co-originariamente no lugar-oposto, o do surgimento do objecto

- s6 o 6 quando estrutura de facultagio e possibilizagio originariamente em (ex-stase> e

desdobramento correlacional de si junto do objecto, i.e., quando ob-jectificante do pr6prio ser-objecto.

Transcendental €arespostaiperguntasobreoapriori:6oniveldocomono"comosiopossiveis
juizos sintdticos a priori?", cuja legitimagio s6 se cumpre quando o conhecimento a priori for mais do

que conhecimento (por interm€dio dessa sua forma que 6 mais que forma), e quando pertencer a uma

subjectividade que seja mais do que subjectividade. Ora esta projecaio de si da subjectividade 6

tambem sua deposigEo de si (Adorno tomar6 desta condigao o maior partido dial6ctico, mas - como

mostraremos - denunciando o denunciado e perdendo de vista como a conquista cientifica e

absolutizada em saber universal sobre o inteiro espago de experiCncia, natural e social, nio tanto

sacrifica o sujeito que queria salvar, como nio quer nem salvar nem sacrificar, e, antes que espago

seguro, reconhece ser espago finitudinal, isto 6, finito-ao-seu-ser-finito, "embrulho embrulhado para o

lado de dentro", aquele que 6 o da nossa condig6o ontol6gica: o que possam ser ai as conquistas ou

malogros do saber no contexto da nossa condigio social e nafuralmente inscrita, 6 secundirio

relativamente ao estado de paralaxe em que originariamente, em n6s, o sujeito, a sua subjectividade, e

o sermolo - numa vig€ncia que nio d a da exist€ncia, a da minha, fenominica, como objecto do

sentido interno - se encontram entre si). A subjectividade 6, pois, a) imediatamente finitude e b) a

instincia de abertura de si, do seu outro e do plano de encontro - da "correlagio transcendental", da

"verdadetranscendental"-entresieoseuoutro;es6o6desiquandodesseoutroedessechio

comum, ou melhor: 6 o desse outro e desse chio quando e no s€-lo de si (€ o sentido, em Heidegger,
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de Dasein nio "ser no mundo", mas ser o ser-no-mundo, de cuja fenomenalidade originri,ria ..mundo,,

fazparle, estando, pois, "mundo" <<incluso>> no Dasein que <<nele se inclui>r, como duas caixas que
pudessem e devessem estar, ao mesmo tempo, cada uma dentro da outra: o que s6 pode acontecer se
ndo forem caixas, coisas, entes coisais, e se a sua relagio nio for pensada como ..relagio,,, nexo entre
termos 6nticos, cousais.--). Da conjungio de a) e b) resulta o seguinte double bind: 6a subjectividade,
aqui toda ela Erkennlnrs, que 6 a fonte de aperidade de todo o Ambito de encontro, mas 6-o numa, sob
uma e gragas a uma condigio de finitude a si pr6pria (e, aqui, "transcendental" quer dizer muito mais
esse limite-ao-limite da finitude do que a pot€ncia de constirutividade de mundo) que faz da sua
aperidade a si mesma o resvalar sisifico do limite no seu aqu6m incancel6vel. Se a Filosofia
Transcendental houvesse de saber isto de um saber e de uma subjectividade que nio fossem estes
mesmos' o saber estes mesmos como limite alarg6-los-ia ou varr6-los-ia mesmo, ipsofacto.

A finitude a si mesma da finitude (cujo diagn6stico critico n6o 6, assim, directa e facilmente a
verdade da finitude, mas finitude dessa verdade sobre si mesma, o que carrearia at6 uma certa
recomendagEo de afinidade entre comensur6veis, por outro lado nio significando ..finitude,, algum
cepticismo may6vico, embora nio impossivel de radicalizar a esse ponto, e h6 que lembrar como o
condimento cdptico nio foi despiciendo i grande concertagio diplom6tica do aut€ntico europeismo
critico que foi o de Kant) 6 dedicada, pelo Heidegger de ww, a atengao que releva as estruturas de
redobro cumulativo de verbergung, Geheimnis (Verbergung der verbergung) e Irren (mas estruturas
em vigencia origindria <Wesen>, nio sobrevenientes "depois" de um patamar-base de revelagio de
que elas fossem a s€rie das infelizes degradagdes). Que seja ressentido como ..belo,, 

esse arrepio de
rebordo centripeto de confinamento quando ele fulgura como tal, e nesse seu como tal (na
"transcend€ncia finita" em que consiste o diferencializar esse mesmo advir do seu estar advindo); ou
que' conversamente, o exclamativo judicativo-reflexionante do "6 belo!" se venha a deixar
compreender como o dessa anamnese ontol6gica (ou hist6rica, em Adomo), ganhar6 melhor
inteligibilidade na secaio que nos levard a acostar i ligio protiniana.

Quanto i duplicidade de Kant ao simultaneamente capitular ante a auto-antecipag6o da
arquitectura da subjectividade, (que tem que o ser a si mesma para que o possa ser aos objectos,
tratando-se ali6s de uma e a mesma estrutura de antecipagdo) a qual, pois, Tti se dd que venha feira
como vem - e a sua relativa legitimagio metafisica e transcendental nas Dedug6es (em que 6 posta
esperanqa num revertimento, por parte da evidenciagio da pertinente fungio constitutiva da
experiencia possivel, para o aclaramento da correspondente congru€ncia autoconstitutiva), veja-se p.
ex. KrV 144-5.

Quanto ao caso do espago e do tempo, a sua autojustificagio i porventura legivel a partir das
propriedades de finitizagio que cont€m, morrnente o tempo: perguntar por que slio estas (s6, e nio
outras) as formas manifestantes que hd manifestas, forma um ciclo virtuoso que €, de resto, o do
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proprio estatuto de emersio de espago e tempo, os quais sio formas puras enquanto intuig6es formais

puras de si em auto-afec96o. A quest5o nio se p6e ociosamente face a alguma colec96o infinita de

atributos espinozianos inacessiveis.

Sobre o sentido da finitude como ontol6gica, e nio apenas gnosiol6gica (restrigdo secund6ria de

acesso no interior de um campo vigente-em-presenga jd e independentemente, gragas a um poder,

origem e condigio manifestativos seus pr6prios, e que sofrem menor ou nula restrig6o), cumpre

recordar como o para-n6s em que estamos e em que a nossa razSo nos instala - para a ele nos dar

ac€sso -, instalando-o (sendo o "acesso" o seu instalar-se nesse instal6-lo, q,d., sendo o facto de "as

condig6es de possibilidade da experiCncia serem as condigdes de possibilidade do objecto da

experi€ncia", e o transcendental consistir na constituigio conjunta da representagio e do representado)

6 um horizonte, nio de conhecimento, mas de manifestagio, n6o de representagio, mas de fen6meno,

ou melhor, do estranho nexo de "possibilizagio" de ocorr€ncia conjunta - ou "supremamente

sint6tica" - que, determinando como uma rinica condigio de manifestatividade a de representagio e a

de coisa, transforma o empreendimento critico de gnosio-epistemologia em indagagSo ontol6gica pela

possibilidade radical - e pelo sentido - de verdade.

" Cf. ECA DE QUEIROZ, Lendas de Santos,pp. 1534 e228-9

A unidade textual completa referente a Onofre 6 a que vai desde "Estava, pois, plenamente

invadido pelo irremedi6vel Orgulho." (p69. 228) att ao fim, nio apenas por recapitular, como coda, a

vida do Santo, mas por lhe constituir, e com medieval subtileza de doutrina, desenlace salvifico dos

n6s da l6gica e da vontade. Em relagio a Crist6vio, deve ler-se a partir de "Mas, naquele esforgo

supremo, toda a sua vida se fora." (p6g. 152). 56 as fun96es sequenciais todas intactas, desde adaluz

ir do Menino que leva e d levado i casa de seu pai, exponenciam o efeito de superagdo efectuada do

mundo que arrasta de algum modo que a literatura s6 se realize como literatura superando-se como

literatura, ou que seja, diria Adorno, como construgio, a do inconstruivel - apparition. Aparece-lhe, i
literatura, o poente, o menino, um santo e o outro santo. E aquilo que exprimimos pela categoria de

"acontec6ncia" - o referente de "signific6ncia" - e que desenvolvemos no espago pr6prio do presente

trabalho.

Deixemos ficar aqui apenas indicados os fragmentos finais dessas duas sequ€ncias n6o

fragment6veis, e indicada a leirura insubstituivel delas duas:

Sio Crist6vio

"Entdo o bom gigante fez um prodigioso esforgo, e q cqda passo, meio desfalecido, os olhos

tur1,os, a cada inslante langando a mdo para se arrimar, tropegando, com grossas gotas de suor
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que se misturqvam a grossas gotas de songue, rompeu o caminhar, sempre para cima, sempre
para cima' Os seus pds iam ao acaso, no desfalecimento que o tomava. I)ma grande frialdade
invadio todos os seas membros. Jti se sentia tdofraco como ct crianga que levava aos ombros. E
parou, sem poder, no lopo do monte. Era ofim: um grande Sol nascio, banhqva loda a Terra em
luz' Crist6vdo pousou o menino no chdo, e caiu ao lado, eslendendo as mdos. la morrer. Mas
sentiu as suas grossas mdos nas do menino, e a terra faltou-lhe debaixo dos pds. Entdo
entreabriu os olhos, e no esplendor incompardvel reconheceu Jesus, Nosso Senhor, pequenino
como quando nqsceu no curral, que docemente, atravris da manhd clara, o io levando para o
Cdu."

Santo Onofre

"o velho ergueu aface lentamente, depois o corpo rrimulo, e comegou q caminhar. Mas os seus
passos tremiam tanto, que se encostou ao velho muro gue ele mal via jd, sob a ndvoa de
ldgrimas, de desmaio, que lho velwq.

Assim se arrqstou um momento, tremendo, gemendo.

Mas, doce e cheiq de carinho, a voz ao seu lado murmurou:

- Onofre!

Entdo onofre voltou a face - e avistou uma forma que resplandecia toda, de brancura, na
soliddo do crepilsculo. Mudo, jti todo frio, deu para ela um lento passo - e desfaleceu, caiu
sobre o seio de Jesus Cristo, Nosso Senhor, que o aperlou docemenle nos bragos, e o levou
consigo para o Ciu, no esplendor de ouro da tarde.

3.

" "o paralinguistico nos vasos [gregos] tem muito em comum primacialmente com Eis-me ou
Isto sou eu, com um ser-se-si-mesmo <Selbsthei> que ndo haja entretanto sido excindido, pelo pensar
identificante, para fora da interdepend€ncia do ente" (AT l7l).

Ao Doppelchqrakter da identidade corresponde o da mimese. Assim como h6 duas formas de
identificagio, a que 6 imposta de fora e de cima pelo universal subjectivo categorizante ao particular
ou ao singular objectivos, e a de si consigo mesmo (6 a Selbstheit referida nesta passagem), essa
"interdepend€ncia" complexa que constitui (interna e monadicamente) um ente como Mais do que
aquilo que ele 6 e, pois, o "desidentifica"; assim, com essa ontologia do Nio-id€ntico..tem muito em
comum" a estetica de uma mimese que nio 6 a de outra coisa mas a de si consigo mesma;
oulomimese' Tal automimese constitui a obra como uma entidade incomparativa, incompar6vel e
totalmente automediada. Ei-la fechada, Mais do que si pr6pria, loquaz, mas tanto, que calada -
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Sprache, mas tanto, que sprachcihnlich. A mimese do outro identifica-o e 6 "pouca realidade", na

palawa de Breton. A mimese de si desidentifica-se e 6 Mais - sur-realidade. O belo 6 rigorosamente

mero "surrealismo" sem sobre-realidade, q.d., o Nio-id€ntico mas no seu Schein, n6o no seu Seiende.

Finalmente; tal auto-identidade auto-mimdtica ser5, modelarmente, a Ndo-identidade pr6pria da

verdadeira obra de arte, do verdadeiro objecto - e do verdadeiro sujeito. A de uma hist6ria, de uma

natt$eza, de um ente, de um humano que ainda-nio-sdo.

l4^'- Seja o seguinte exercicio conjectural em clave adomiana: pelas horas de sol baixo, uma

"ignescdncia de coisa e aparigio" toma conta desse lugar ao fundo da casa villageoise de Vieira que 6

a biblioteca llmaeem l.l. Uma transfiguragio do mundo - mas, como todos os encantamentos,

porque encantamento, insuficiente. Porque pinta Vieira o abstracto-figurativo que 6 a sua

"bibliothdque en feu"? Sem drivida, porque h6 uma hist6ria da pintura, mais do que ela, h6 a pintura

(que 6 o que significa ser pintor), e h6 uma hist6ria. Mas nio subestimemos - "le motif'. O

objecto/acicate; a biblioteca que 6 o nosso Livro. Tu, pensamento, como silCncio fechado que esperas,

nio 6s luz, 6s fogo - para reverter Antero. Que a sua biblioteca esteja em fogo como, o Cristo, em

majestade nio leva Vieira a assistir a mais do que a uma met6fora ao natural: por isso, a mais

indesvi6vel plenitude actual dessa gl6ria imuta o seu pr6prio tempo de acontecimento em nostalgia (a

imago volve cifra, como um certo melisma desce meio-tom no riltimo momento e suspende e adia em

sombra os tempos presentes francos e nitidos do modo maior, desvia [saussureanamente] a plenitude):

a biblioteca narra a hist6ria da elevagio da sua realidade-presenga i sua irrealidade puro tempo -
nqrre a hist\ria quefalta, sob a forma desse assistir, do seu limiar, ir alteragio temporal do agora, nio

em possivel, mas na sua maresia. O mundo ainda n5o 6 isto, ainda ndo se igualou a si pr6prio, cuja

mostragio6cujanostalgia.E6essafracturaentreabibliotecaemfogoeomundo,entreomundoe

ele pr6prio no entre a biblioteca e ela pr6pria, que "la bibliothdque en feu" pinta. Nio celebragio de

um momento plenificado, por extravasante superabund6ncia dele, mas mimese guardando mais

fechada ainda a falta-ausCncia como momento nesse momento, a pintura 6 uma m6goa que se

concentrou em tenacidade, em guarda - nessa grade intersticial do mundo que o apanha do outro lado,

no verso abstracto da figura - do nio-ser-ainda num puro e ainda maior nio-ser-ainda que 6 o da obra

artistica - esse "nada que 6 tudo" -; que 6 o da pinfura, e nos termos da pintura. Ora estes termos nio

sdo simplesmente os que lessem o invisible quiasmado no visivel, ir maneira da fascinagio no

perceptivo como chave e segredo do mundo, que € a de Ponty: fosse ainda esse invisivel o de uma

inteligibilidade hist6rica, por exemplo os tragos de uma cifra geral da nostalgia, e fosse assim o

invisible pontyano a cifra de Adomo, a vir, num caso e noutro, resgatar o defice ontol6gico do

ing6nua ou culposamente patente, do visivel da imago. A fenomenologia da percepgio ut pictura

(reversiveis entre si nos termos da primeira), nio chegou por isso a ser fenomenologia da pintura

como tal nos seus pr6prios termos; e se o momento ontol6gico da presenga em perceptibilidade e a sua
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significagdo em pintura (na arte em geral) - e o significativo da pintura para uma tal
ontofenomenologia - nio sio atingidos pelos te6ricos da autonomia formal que sio um Malraux (LI-S
67'70' LI-PM 76-85) e um Adorno (este, acrescidamente por razoes de enfatizagio dial6ctico-
hist6rica), inversamente, o momento irredutivel do material artistico 6 gravosamente ignorado por
Ponty' Cria aquele uma descontinuidade entre forma artistica e percepgio natural irrecuper6vel pela
subtil no96o de estilo como dehisccncia in statu nascendi "au point de contact du peintre et du monde,,
(LI-PM 83), que Ponty se aferra desde pdginas antes a recuperar, com justeza, contra a concepgio
malruciana de um estilo-inskumento ateneico e j6 pronto como coeficiente modal sobre-impresso de
visao, obstinando-se a denegar que o "ponto de contacto" estilizador do pintor € duplo- com ..o

mundo"' e com o mundo da pintura -' e a esquecer que se, usando Malraux contra Malraux, ..la

perception d6ji stylise" (ib'), os quadros de Tiziano ou Monet estilizam ainda mais e sobre-estilizam a
visio de qualquer pintor no seu estrabismo triplo: olhar o motivo ("encore est-il que Renoir regardait
la mef', LI-s 70), olhar o quadro, olhar o museu. Porque 6 a tr6s que se joga o jogo, e Malraux tem
razio quando, entre forma e percepgio, escolhe ao contriirio de ponty a forma, pois que ndo h6 apenas
forma e percepgdo para habilidosamente empreitar a reduzir ora a uma, ora a outra, mas formas,
forma e percepgdo, e aquelas sio tio primeiras que subsumem e anexam a (nova) forma ao memorial
colossal do seu mundo pldstico aut6nomo, abolindo (e ai o equivoco de Malraux e o momento de
verdade de Ponty) a relagio i percepgio. ora, o que escapa tambdm a Malraux - mas nio a Adorno -6 que esse terceiro termo 6, mais poderosamente do que um mundo de formas patenteadas e
estabilizadas, a dimensao arqui-formal de um "material" vectorizado por um dinamismo que de per si
o dirige i forma, que 6 forma em trabalho sobre si m€sma e aparato de possibilidades e de
desafiadoras interrogag6es esfingicas (aquelas de que nasceu Les Demoiselles d,Avignon, ou o pierrot
Lunaire, sao exemplos). ora, tal materiql-forma tende, desde sempre e cada vez mais, a fechar-se i
mimese aparente (com a percepgio i Renoir/Ponty, p. ex.) para ganhar o plano da mimese anal6gica
de estruturas formais - variagio sobre o velho belo inteligfvel como pura relagio de formas. Esta
<grande mimese> oculta no coragdo da Dissemelhanga - mimese com o belo narural como tal, diz
Adorno, mas para isso nio restritivamente com algum em particular (<<pequena mimese>r, mimese
parecida) -, seria, em Vieira, n5o a semelhanga "estilizada" entre biblioteca e ..bibliothdque,,, 

o jogo
de parecidos com que o pilblico de Museus serve para se entreter (digamoJo com mais desfastio do
que 6 usual)' mas a "r€plica" da construgSo artistica, mais fechada do que parece, i percepg6o
omnimoda do "belo natural" - do inc6ndio da arde nas paredes lawadas dos livros -, mais silenciosa,
quer dizer, mais ausentada de qualquer subjugante presenga, do que seria de supor. Duas v6nias
curtas, a Ponty e a Malraux, se desprendem daqui: a relagio ao belo natural nio fecha fora o mundo da
percepgio, a arte tem encontro com ele mas sem ponto de encontro: relance sem focagem i integrat do
seu silencio, ao iwisible, sua voz indirecta e o melhor da sua linguagem: ora 6 isto o que Merleau-
Ponty entende exactamente pelo olhar artistico, e nao propriamente fidelidades de cavalete; a sua
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aruzada contra a perspectiva, primeira versao do survol cartesiano, indica-o bem. Quanto a Malraux,

pressentiu bem que a relagio generativa, em arte, n6o 6 tanto a da filiagSo de forma para forma nem a

integragdo num mundo de formas, mas a tensio pol6mica e negativa de uma forma face i precedente,

luta que assume a sua verdadeira dimensio como o agonismo maior da paradoxal, e definitoriamente

humana, recusa mortsl da morte. O que Malraux nio podia deixar de interpretar - romanticamente -
como intr6pido heroismo da discipular mestria do espirito libertando-se (do Pai e da Morte, o que

aproxima a arte do gesto de que talvez provenha e tantos mildnios serviu, o gesto religiosos) dramatiza

o epis6dio estrutural da tend€ncia e problematicidade do material como forga evolutiva.

Qual 6 a gl6ria da Biblioteca? Ser - como a de Babel - muito parecida com o mundo pict6rico de

Vieira. Mas iludir-nos-iamos se supus6ssemos ser o t6pico motivico dos reticulados a comandar a

opticidade desta pinfura abrindo aos dimensionais de espago pl6stico de novo devolvido ir opticidade.

Tambdm nio 6 essa fisionomia epitomizadora do recanto da biblioteca que a pintora vem colher ao

mundo (esp6cie de ready-made das suas pr6prias telas), sorte de versio por um deus bom e quente das

suas cidades-cataclismo. Nio 6 a forma, mas as forgas e a modalidade - que acima deix6ramos

apontadas - o que o quadro vai retomar e blindar em cofre, em arca dilfvio espesso de si pr6pria.

Mestra da mais pequena transigSo, poderiamos escutar Alban Berg em Vieira da Silva - se a orelha

que a olhasse nio cessar de segredar: "Adorno".

A regra da Figura f6ra a da tonalidade: o Alto e o Baixo ciclicos e centrais da t6nica, a

hierarquizagdo dos graus escalares, formam um corpo vertical na sua delimitagio fision6mica (a

tonalidade foi um representacionismo figurativo): a escala diat6nica 6 um retrato de corpo inteiro, e as

formas que exploram a sua estrutura interna de possibilidades - a forma-sonata, mais coment6rio

enf;itico interior do sistemq tonal, como um Gould via bem da respectiva afirmatividade beethoviana,

do que construida "nele", "com ele" ou "sobre ele" como que por acaso - oferecem o panorama e o

terreno imaginativo e variado das suas aventuras, sobretudo, mais tarde, o dos seus avenfuramentos.

Assim como a forma-sonata ascendeu, com a dissolugio da tonalidade, de forma a item do material a

retrabalhar por uma metaforma (o que sucede, segundo Adorno, na Sonata op. l, de Alban Berg),

assimaFiguraeoseudiatonismo-ageometriadacentragioedanitidez-dev€mobjectocomotal

da voracidade atonal e ac6ntrica de Vieira: por isso o seu abstraclo 6 evidenciagdo oclusivo do

figurativo e potenciagio indistinta da figura. Ficou c6lebre o epis6dio em que Sophia de Mello

Breyner identificou, num cartaz alusivo abstracto de Vieira, de fim de Abril de 74, o quartel do

Carmo: desconhecido da pintora como teatro de operagdes, permitiu sobrepor uma dupla telepatia, a

que identificou sem saber um dado empirico, e a que o fez em abstracto. Digamos que a abstracaio

telepatizou a tal ponto a figura empirica, que "soube" qual. A anagn6risis de Sophia tornou-o de

repente em figurativo, e Vieira reconhece o Carmo e reconhece-se abstractiva da figtragio.



A macroscopia da forma-sonata esbate e recobre que o seu gdrmen - como se pode apurar desde
oproprioBeethovenaBrahmseawagner-6omaterialmotivicominimo,asubmeterit6cnicada

variagro-desenvolvimento (Brahms), donde derivar todos os elementos secund6rios (de
"acompanhamento", os symbebek6ra do iuditium predicativo musical), e a ligar entre as varias fases
de si por interm6dio dos respectivos "remanescentes" (Adorno, GS 13, 377) -tudo isto na m6xima
economia de espago possivel. Esta raiz interna do complexo tonalidade-sonata (lembremos que, como
o reconhece o principio do duplo regresso, de Francis Tovey, esta parceria consagrar-se no momento
em que convergem e coincidem num ponto fnico o regresso i tonalidade de partida e o regresso d
exposigio do "lo tema", q'd., do material motivico) fii-lo-6 tender para a dissolugio (tonalidade e
sonata em paralelo homol6gico), desestruturando as suas clausulas hierarquizadas de unidade por
meio de um autdntico ass6dio desde baixo. Similar o assalto da decomposigio analitica e
recomposigio sint6tica da forma no cubismo, que sucede i "etapa pontilhista,, (ponto de passagem
obrigat6rio das migragoes dispares de pintores e correntes tio diversos como Matisse, Malevich, os
Expressionistas"') e i "construgio do espago pela cor" da investigagio Fauve, similarissima a
redugio progressiva da figura i sua geometria, coqueteando ou nio a paragem em etapas intercalares
desse percurso continuo (numa graduagio do mais ou menos figurativo / menos ou mais abstracto)
como se encontra num Klee, num Vantongerloo ou num Kandinsky, simplificando - por vezes com
aparato didactista - formas objectais atd d abstracaio. o trabalho de aprendizado que, em cubistos,
Metzinger e Gleizes desenvolvem no Louwe junto dos mestres renascentistas do volume, da
composigio e da andlise oculta da forma, fala na mesma direcaio: o ..diatonismo,, 

da figura incuba
cdlulas motivicas cuja tendCncia 6 dissolverem a forma exterior e construirem elas, entre si, por
conex6es hipertensas de grande poder construtivo e de gigantesca dificuldade de equilfbrio
pl{stico/sonoro puro, a nova Forma: a da sua auto-dissolugio (a terceiro grau, diriamos). o Adorno
dos anos 30 analisa Berg como o mestre da construgio de "algo" a partir do quase nada, do elemento
minimo inextricavelmente entretecido (como uma teia da penelopeia de Maria Hetena); o de 69 (cf.
Paddison' Adorno's Aesthetics of Music, p. l7l), inverte: esses pontos de apoio minimos nio tanto se
enleiam (agora vieira a dizer: nessa esp6cie de infinitos encasulamentos de espago), tendendo a uma
sfntese alternativa autoconstrutiva sobre os materiais da forma-sonata re-reflectidos - quanto, pelo
contrdrio, tendem permanentemente i autodissolugio. E h6 j6 aqui pelo menos tr€s pen6lopes: se a
primeira - nunca dita tal por Horkheimer/Adorno - 6 a marionetista do ciclo iluminista auto-infligido
por ulisses feito-e-desfeito no seu labirinto de variegados minotauros pelo fio ari6dnico da esposa, do
ulisses progressivo-regressivo e mito-racional e, a esse titulo, epitome paradigm6tico do todo
hist6rico teorizado sob a designagio "Dial6ctica do iluminismo", Berg e Vieira - e Adomo - nio
cumprem senio a extrema consumagio prometida do gesto antigo. Se a origem hist6rica do principio
dissolvente c o meio-tom wagneriano e a modulagio sem Iim autocompracente e naturo-divina
(regressiva: nio a liberdade atonal que ser6 a de schrinberg), o alveolo de vieira deixa-se extricar
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como permanente dissolugEo da construgio no espago [Imagem 3.], e i forga de construgdo,

intermin6vel enfileiramento dos meios-tons dos seus n6s corredigos. A teia de Vieira 6 prec6ria, os

engolfamentos dos seus espagos sEo o escoamento complementar da construgio que n6o fica e da

cidade tendente ao amorfo-hipermorfo do "cataclysme". A cidade escorre para dentro de si pr6pria, a

construgio das coisas mantdm-as na tangente entre o quase garboso do seu grafismo de arcanos e a

loucura formigante do ordenamento do minrisculo. Ordem parat6xica, lateralidade proliferante de

torres de casario encostadas umas is outras ou perdidas no afastamento dos canais de espago suas

avenidas - sem promanagio de nenhum principio superior de sintese. Nenhum mundo artigo e seguro,

nenhum logos do universal, v€m dar mais presenga i Bibliothdque do que aquela de que gozava a

biblioteca. A nostalgia que dela dizia - ah, nio ser ela isto, nio serem as coisas, e tudo, a este nivel de

intensidade de ser... - fecha-se em concha quando se faz quadro. Cuja labareda 6 vitral em cdntico; o

seu movimento 6, por€m, o de uma termiteira de operosidade sempre igual - sempre diferente -
sempre igual que se ocupa da construgio da biblioteca desde as entranhas gr6ficas e confusas e belas

dela pr6pria, mas j6 nio derivando-as da inteireza real e feliz da sua figura iluminada: a vacilagio do

presente perante o fogo-fituo da sua mostragio foi-lhe fatal, quando interdita i porta Vieira a olhava,

tio presente e tio saudosa, e um novo principio de edificagio deve agora reconstruir o seu p6s-guerra.

O r6).epog carregou o cenho de mais escuro. A ligno optimista, o sarcasmo morfo-ontol6gico com

que, em Paul Klee, uma principialidade espontanea construia desde dentro o organismo pl6stico

aut6nomo, deu lugar d felicidade dirbia que estremece Vieira. A fulg€ncia da cor 6 desdita pela desdita

da forma que a trabalha, assim como, no s€culo feliz, os momentos de maravilha sio minados por

dentro ate ao nada, ficando apenas como saudade de si pr6prios, olhados; e cifra dessa saudade,

pintados.

Confronte-se a tecedeira com o que, no seu Berg, Adorno diz da transigio infima: "(...) que a

misica se dissolva alravds do seu decurso. Termina no minimum, virlualmente no tom singular.

Atravds disso se assemelham os elementos componentes retrospectivamente entre si, e consumqm ds

avesscts o principio dq economia. Em Berg (...), o elemento sobre o qual a andlise insiste ndo i um

primeiro e origindrio, mas sim resultado, exaustivamente mediado nele mesmo" (GS 13, 372)

"De cada tema, ela [a sua milsical retim um resto, cada vez menor, finalmente um

infinitesimolmente pequeno, atray.is do qual niio apenas o tema se declara um nado, como ao mesmo

tempo as relagdes formais enlre as portes sacesstvas sdo entretecidos in/initamente apertadas" (ib.

328).

O que 6 um "resto"? lJm contractrs variacional do motivo, que se lhe segue, e donde o motivo

seguinte se deixani inventar (mediante processos tao auditivamente inapercebidos quanto

eslruturalmente evidentes, como a simples inversio de intervalo, por exemplo). Uma certa

familiaridade perpdtr,ra de tom desprende-se deste aperto em que o secund6rio vicaria o primdrio e se
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lhe iguala, como uma subst6ncia que se fizesse acidente, tecendo com infinitos outros uma teia de
substancialidade cuja totalidade, sem sustentagio em si mesma, na verdade regressa aos pontos de
apoio dondejulgara partir, afinal para n6o os reencontrar sen6o como n6s desfeitos e mar6 vazante da
forma' o tema econ6mico-l6gico-critico da fungibilidade dos interpermutaveis emerge aqui: agora em
auto-gestio coordenativa, sem principio identificante sob o qual, e n6o partindo dele, chegando antes
ao seu puro equivalente, a Funcionalidade: o Todo substitui o Primeiro, cujo destino secretamente
sempre fi5ra' Na "Biblioteca", de facto, nio hd liwos - apenas manchas, a manchas iguais -, como nio
hi casas nas cidades, mas uma esp6cie de vertigem fractal que as oferece tio numerosas, que
nenhuma; nem h6 outro cataclismo, no "Cataclysme", senio a sua pr6pria pura forma
(auto)cataclismica' A autonomia da arte reencontra a absoluta heteronomia das coisas inter-
substituiveis do mundo-coisa; produ-las i sua conta; - e d isso a sua ignesc6ncia com elas. A
invocagio ao ser da biblioteca pelo principio de construgio que a inerva por dentro perfila-a duas
vezes mais preciria e duas vezes mais magnifica que o beijo do sol ardendo-a em cor, do mesmo
modo que a sonata excessiva op. l, tema fnico de si pr6pria, embarca na sua danga de S. Vito, apogeu
e nadificagio dos dois rados da tangente que os costura um ao outro.

Mas esta clave adorniana de consideragio percepciona, como sabemos e veremos melhor no
Cap' III, por recorles de pontos e modos analiticos de qist€ncia: s6 a biblioteca se acende, o mundo
nio, e a biblioteca 6 diferente do seu inc6ndio, nio coincide m. o poder ser assim abre caminho, abre
vez no tempo, a visio difracta-se na nostalgia entre dois pontos de tempo vividos num. E analisa mais
o que ouve, do que ouve o que analisa. A sonata € assim porque e essa a construgio, ou 6 essa a
construgio para ela ser assim? (e o assim excede a construgio, nio como o Mais desta, mas como o
Mais a esta e para que esta). Adorno quer reduzir a pura teleoformidade do g6nio, nio decerto a uma
telenomia, mas a algo menos do que um reflexionar sem fim que acataria mal os imperativos de
iman€ncia de um constructo onde ndo se possa a transcensdo, que "nao 6 seu palco,,. Se 6 como sitio
e coisa, mais do que como presenga, que a biblioteca recebe o seu belo especifico, desejar que um dia
a biblioteca seja ignea ou, o nosso olhar, "helioeides", como S6crates ensinava a Glauco e certamente
nio em sentido literal, nio € messianismo, 6 puerilidade - ou s6 nio seni puerilidade como
messianismo' A Terceira Parte desta investigag6o cabe a tentativa de conjugagio destas duas
Est€ticas: a dial6ctica - e a ontofenomenol6gica. Tirando partido precisamente das - respeit6veis -
distdncias a que estSo entre si.

E possivel imaginar sonhar-se um "grande sonho,, (na acepgio de K.G. Jung - mas nio
"arquetipico-mitico"! estetico!) em que fosse emprestada consist€ncia de organismo-mundo ao espago
espesso ondulante e biol6gico da Biblioteca. Paredes de liwos seriam um leque respirat6rio de cores
enfunadas, como se as estantes fossem as de um organismo movendo a vida da sua pr6pria espessura.
A Biblioteca 6 um todo/mundo; mas o olhar abraga uma falsa totalidade: a lisonja sin6ptica 6 teia,
sugadouro entr6pico' o olhar apoia-se num "todo" que est6 em oscilagao para dentro de si, que nio
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oferece estabilidade e sustentagSo, e que se estilhaga, que parte para a linha de fuga num ponto al6fico

de unificag6o infinita de totalidade que a construture e harmonize. A sugestdo de escadarias, escadotes

de estante, de varandins (aproveitadas no geometrema elementar das diagonais dos paralelogramos)

remete i busca-sem-fim que em Borges e Kafka equivale a Berg: todo o imenso'Juizo reflexionante"

do Castelo

(Conceito para o "dado" imperscrut6vel e enigm6tico que e um agrimensor ser chegado ao

"mundo"- Faktizit?it, Geworfenheit - o reflexionante "liwe" de Kant e o In-der-Welt-sein em

modo menor e em negativo do sentido: ou o avesso e as traseiras e bastidores escatol6gicos da

ontologia, e escatol6gica 6 a segregagEo desagregante de Berg e de Vieira -)

redunda em Nada, e tamb6m Kafka retoma os restos do epis6dio anterior para um novo

desenvolvimento-variagio mon6tono: tamb6m nele as perspectivas e mobilidade de K. parecem

expandir-se, quando minguam Umaeem 4.]. Tamb6m em Borges o milagre da parte total, do

Elemento-Conjunto, da coalesc€ncia do Uno e do Mriltiplo ou do transcendente / imanente que

permite o mundo se perde, se perde no puro esbanjamento opulento da demanda que sempre esvanece

em fragmentos, extravios. As fileiras de liwos e o cosmismo enf6tico do optimismo malruciano

fUnggglt..,lL] s6o armadilhas pict6ricas, as lombadas desfazem-se em traigoeiras quadriculas estriadas,

em elementos nio-ic6nicos de construgSo (desde que os impressionistas ao divisionismo e ao dribio

compromisso do Matisse fauve), os alvdolos abrem pogos m6veis (e gestalticamente permuteveis

entre si) de graus e direcades de profundidade em cruzado; intrincado, 6 apenas o seu caprichado

extricar. A inversio reversivel dos liwos que sio estantes, das estantes que sio salas, das salas gue sio

galerias e andares, de uma Biblioteca que 6 a sua pr6pria metonimia em acto (os livros sio j6 o espago

dos seus mundos, e este 6 o que cont€m aqueles, numa dobra do real que seria esfera cusana perfeita

se a nio minasse o oco de uma alquimia de m5 ignigio) nio cessam de reconfigurar o sitio e o

tr6nsito, impossibilitando o referencial espiritual da Demanda, parodiada em Vieira, em Borges, na

Cidade e no Castelo pela perplexi dade do fldneur: seri que jd passei por aqui? Mas por este aqui ou

pelo outro que aqui era o aqui? Este Zerfall do "aqui", da identidade situada por eixos do referencial

c6smico do sentido - que a forma l6gica da frase precedente procura traduzir - 6 a que toma lugar

nesses grandes dialectas criticos do Lugar - q.d., da Cidade, palimpsesto das suas cosmotecas - que

sio Vieira, Borges, Kafka. Em certas lombadas abre-se o fractal: lombada-estante, mas estante de

salas e salas que s6o galerias e esta que 6 a Biblioteca... ou apenas de novo o frustrante fragmento

infinitesimal desta, o destino do optimismo - barroco e iluminista - da teodiceia al€fica no infimo da

m6nada ido a bifurcagio dos senderos nihilistas de um €den perdido.

Que Vieira delibera que a biblioteca seja a de Malraux, o atesta a tela par6nima (top6nima)

[Imapem 5.1. Que o seu tratamento picnrral 6 o respectivo oposto (nio o Sentido face i morte e a

Mem6ria face aos tempos, mas a vermina prevalecendo; os casulos contrametamorfoseando bichos,



nao psiques al(m)adas), escapa i autora. o g6nio kantiano conhecia ainda a fortuna onr" r.',""ilI
ele a fazer o que nio era ele a fazer (ou de se escapar a si pr6prio, de precisamente o essencial ..se lhe
escapa/'); a Zwecklosigkeit hodierna leva agora o g6nio duplamente ignaro a ser ele a nio ser ele a
fazer o contrdrio do que 6 ele a n6o ser ele afazer(ou de, de todo, se lhe escapar que se lhe escapa). A
inquieta angtstia "pessoal" de uma certa Maria Helena (entretanto biofotograficamente calma e
pacificada) deve-se a decerto pressentir que alguma coisa procedia ao arrepio do seu bonheur de
peindre: o animus do tempo e do s6culo 6 a contrafacaao da borboleta irisada, diagnose do seu
Rorschach maldito' No pogo de queda da sua endoscopia, h6 por6m em Vieira um modo de equilibrio
que suspende em sistole/di6stole - em coragio - esta dial6ctica de ruptura entre um todo sin6ptico
ilus6rio e o particular, sucumbido ao todo e, sua mediagio, levando-o consigo e aniquilando-o. N6o, a
consist€ncia p6ra antes desse momento pontual do parricular infimo em que a totalidade estribasse a
sua riltima viabilidade (e que lhe falha, desabando juntos): 6 que os expedientes de profundidade
direccional (p' ex' em teia 3D) formam um efeito de flutuagio em vaivdm que permite i queda iciirica
do pr6prio labirinto pairar ainda e adejar: foi isso que o meu sonho viu, o animar alado que se despede
uma riltima vez do mundo, antes de sucumbir i desagregagio do material-ratio-todo. o c6zannismo de
suspeitar na natureza um geometrema da concresc€ncia titica "filosofal" [lmagem 6.] e de construir a
obra de acordo com essa visio exacta do Avolumar vivo de uma criagio lentissima (a Sainte-victoire
repete o tema da Pedra-Mina-Montanha concrescenre, q.d., "wlcanica,,, e esse beuysismo xam6nico e
empedocleciano tamb€m nio escapou aos straub), € alquimismo que melhor quadra i cidade do que i
Natureza (a Aura segundo Benjamim 6 exactamente o quadro-tipo de C.zanne [I!@*E.-e r9.],
que joga e entrelaga no mesmo concrescer (interno e profundo) vegetal e mineral o pr6ximo - a
6rvore,masremotaeoxismundi_eoRemolo:oRemoto,asaber:nioamontanha,masoseu6mago

epigenetico e autoconfigurativo: entrelaga tempo - o Lento - e espago, pr6ximo e distante, interior e
exterior' presente e ausente. Estranha sincronicidade...). Mas cdzanne € tamb6m o arauto da
dissolugio pontilhista na pura "construgio pela cor", q.d., no atonalismo-abstracaio kandinsky-
sch<inberguianos - cuja "correspond€ncia" 6 mais do que troca de cartas, 6 plena carto-grafia da
reciprocidade' vieira escolhe o vidtico de um alquimista assediado pelos ..perigos 

da obra,,, e que na
verdade purificava tambem e sobretudo o kali-yuga vindouro em cuja Biblioteca (e como ela tem sido,
nestas paginas' mais leitora que lida, como Malraux o entendia) habitamos e habitaremos: o fogo desta
IgnigSo da aparigao do ouro na Matdria da coisa carbonizou ao negro: caput mortuum. A fornalha
pict6rica cezannesca (que reminiscia, sem o saber, as paisagens imaginais do seu pr6prio mito: a
fornalha do "Berg", da montanha-mina, q.d., do paradoxal e aur6tico crescimento elevado do profundo
e baixo' sinal alquimico da potencia ascensional), que providencia a vieira os seus faceteamentos, nao
concresce a cilindro' cone e esfera: angulariza a quadrados, rarefaza densidade de polpa dos seres
volumosos em radiogramas espectrais e abre o oco de uma profundidade de espago e nao de seres.
Q'd" aquele ponto de equilibrio intermddio nio salva da dissolugio espacial os seres, pelo contr6rio,
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seo as cavidades espectrais dos golfos de espago que ondulam, sustentando o colorido de um todo

meramente 6ptico de destrogos fraccion6rios.

O que s5o ent6o os alvdolos? 56o: paralelogramas, geometrais "t6cnicos" de pintor; lombadas;

janelas; recantos de biblioteca; bibliotecas; liwos; galerias; salas; estantes; pr6dios; reflexos em vidro

fosco; vitrais do nosso tempo; o mundo (numa economia de m6nadas selectivas); rimas com todo o

demais repert6rio imag6tico vieirino: cidade, basilica, vitral... E 6 tamb6m o quadrado sobre fundo, o

duplicado malevichiano auto-referencial do Quadro (necessdrio i pura-pintura): aqui - e a solugio 6

de recurso, e falha - sobre fundo de patchwork, de manta de retalhos (e 6 a wlgata-Adorno do acertar

por falha: os retalhos, o inacabamento, o impasse, a "grande pintura" sob cheque-mate, o mal-feito, a

propria celebridade que n6o d6 por nada - s?lo os indices veritatis que, escutando nio a biblioteca, mas

o Logos, o s6bio homologa: o uno de pantanas).

A constelagdo das Bibliotecas, nesta sala, parece historiar o equivoco da Ignesc€ncia adorniana:

L'issue lumineuse [Imagem 10.] abre uma 'Janela secreta" de folclore de fadas, branca como cumpre,

no empilhamento das camadas liwescas do saber: sua rosacruz da sapientia, transmutaqeo culnral-

aural-esot{rica-alquimica de coisa em aparigio, ou antes, sua ignesc€ncia rosacruz, sua eucaristia

incarnacional e paracl6tica a um tempo. O simbolo exige a came de tm Pensqmento visivel: porque

ele potencia a ressureigio do Coisal - "mimese do morto" - em aparigio mas em Ignesc€ncia com a

coisa, e como a dela mesma. Ora 6 essa Ignesc6ncia - o logos liberador unitivo como ludus

schilleriano da L6gica e do pr6prio Spiel (ainda dram6tico) do tantalizante da reflexionagdo operosa

kantiana: um jogo do Sistema (mit BegrilJ) e do pr6prio jogo (ohne: Adorno usa a elevagio de Kant a

Schiller) - que deveria consagrar o som, o grlo (feito Pio, queria Barthes dizer sem o saber) da Voz,

na mfisica incarnacional. Mas tanto Saussure como Adorno recuam ante tal cristianizagio e idealizam

um Paracleto-Geist puro/psiquismo puro.

A Cidade-biblioteca de edificios, cerragio das estantes de uma apicultura de habitantes (que n6o

figuram nunca: s6 janelas ir janela; exaustio, mais que exaustividade, da homogeneidade tautol6gica

[que contraste com a tenseo site/personnage de Dubuffet e Bacon: mas 6 assim, quando a aranha 6 a

teia - n6o havendo Pen6lope, tamb€m n6o h6 Ulissesl), tem a sua celebragSo na Bibiliothique de 1966

Iln eemlll|] (Pompidou, Paris). A metade direita 6 o desdobre espectral da zona colorida (virada a

sul, questEo de geografia urbana: branco de ossadas, nio de rosa). Ao sexto, s6timo quadro Umagem

!!, temos Vieira: quer dizer, conclusa a sua idiomAtica, a afectar de conting€ncia cada nova tela -
que ameaga tornar-se, de prosseguimento da busca formal, no cromitico "agrado sensivel" (e nio

superiormente "judicativo") das suas aprisionadas variagdes aspectuais. Mas, ainda assim, a istidade

da pintura transgride o Universal de qualquer exakte Vorstellung (ap6s rellexionar ohne Zweck o g6nio

heurfstico da performance, numa busca de busca de busca, Adorno vem neste t6pico do dd s6nai, a

termos de dogmatismo cortante e terminante...), e a compulsio de Vieira leva-a ao mergulho vicioso
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no erotismo fascinoso das pequenas diferengas: cada tela 6 repetigio do mesmo logos, mas nio do
mesmo rio das tintas, e a istidade atrai a si como uma das grandes forgas regentes da pintura:
transmutagao do contingente em necess6rio. o pintor sucumbe-lhe muito mais do que n6s, q.d.: h6 um
"anjo" da Pintura pelo qual ela s6 nela mesma se compraz e se consuma, como realizag1oda obra da
sua pr6pria actividade, na perseverante auto-fascinagio da autoconsist6ncia de pintar / ser pintura,
nessa noesis noeseos hipostritica mas n6o hipostasiada, e que nio se confunde com a acaio intencional
e transitiva de pintar-a-obra, com o momento accional do painting como action; - nio: o puro deleite
sem-obiecto do actus purus de pintar que entretanto se passa enquanto se pinta. o pintor explica-se
pela pintura, nio pelos quadros, e isso o diz Malraux: La Peinture, (nio-)objecto metafisico pr6prio
do pintar, realidade nio objectiva e tamb6m nio accional, mas essencial, eis o que, mais que a
esgrimfstica de Formas e a genealogia pictog6nica dos seus temiveis duelos, comanda a estranheza do
pintor' o aspecto, 6 o de uma estagio arqueol6gica: subcamadas, criptas da sedimentagio hist6rica
ainda mais antigas, uma construgio total, orgdnica e densa, nio filamentosa e err6tica. Mas tamb€m
imobilizada num zebre monumental, numa metamorfose prestigiosa. vieira percebeu que, no anti-
Museu que 6 pintar, o passado 6 exumado, nio ressuscitado nem reencarnado (na acepgio
malruciana)' Expediente geral de vieira 6 o da aceleragio 6ptica, o da cinese da forma (ambiguagio
do m6vel / im6vel, do abstracto / figurativo, paralaxes dos planos e das direcaoes, incontabilidade das
quantidades finitas mas inumer6veis). o fnfimo, quando compactado e emaranhado, tende a
multiplicar-se inabarcavelmente para uma imaginagio aritm€tica cumulativa kantiana (sem ter que ser
sublime: bastam onze lampadas num tecto para a imaginagio nio as abranger: porque ela prossegue
por ritmos e gestaltes visuais, nio por adigio inerte ou homog6nea). Agravando com chuva e nonadas
acidentais do pincel, entio adeus' o riltimo aceno de Vieira 6 para o que, no infinitesimo que permite
a m6nada ser tudo, se lhes escapa e se liberta, desaparecido. Em Saussure e no oriente, o nada
intervalar que concede essa articulagio de nada,..sem termos,,, que lhes permitini _ ser.
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Capitulo II

Dial6ctica-do-iluminismo do

<<Sistema critico>> da Reconciliagio:

da "ratio total" i beleza negra do sublime





1. Introdugio metodol6gica: ler Adorno lendo Kant

adornianamente

Seja, na abertura deste segundo momento da investigagio, que reata, face d n6o-

onticidade (Adorno) / nio-conceptualidade e nEo-finalidade (Kant) do Schein est6tico, com a

necessdria conjugagf,o de uma Est6tica e de uma Teleologia como o'cifra- histdrica (Adomo)

/ indicio "reflexionante" naturol (Kant) da Reconciliagio (conjugagSo que se refreia na

modalidade da Promessa, em Adorno, e se deslumbra na de Sistema, em Kant, onde o nosso

Iluminismo comega assim o surto contemporineo da sua Dial6ctica), seja, diziamos, uma

ressalva inaugural quanto ir presenga de Kant em Adorno.

O modo como aqui, e ao longo de todo o Capitulo, a abordamos, procede por

conjugagio de quatro niveis distintos de consideragio: 1. o fundo textual - de reflexao

segunda, de metacritica e de reordenamento constelacional - explicitamente mobilizado por

Adomo (sem aqui expressamente lhe langarmos Ancora ou partirmos para o mosaico da sua

reconstituigio); 2. o nivel das paridades tem6ticas modificadas (a valCncia comum do ohne

Begriff € exemplo, se lhe acrescentarmos o que, de oposto a Kant, Adorno pensa do Conceito

- constructo hist6rico, incapaz do objecto primante ao qual oprime, etc. -, e portanto, a

reinterpretagdo do significado e alcance da sua elis5o origindria no interior do fundamento

mesmo da possibilidade do juizo e da sua ontologia - cuja verdade, hist6riea, se torna not6ria

na viragem estdtica oitocentista, e subsequente, sc., nio s6 a que (rcorre no campo artistico,

mas a do proprio pensar, para e pela movimentagdo do campo artistico, quando a

reconstrugio in mente da reconciliagio por via dos tdloi das filosofias ora da natureza ora do

sujeito, como sistemas, 6 abandonada juntamente com o primado intelectualmente

interessado do belo natural: sendo que a antecipagio kantiana dessa ocorr6ncia empirica d ao

mesmo tempo a sua inauguragfio profunda, sismogrAfica, como a estrutura da pr6pria

contemporaneidade, que a dilaceragio interior entre o saber e o agir destina, a partir do

criticismo, a toda a cultura e a toda a experidncia hist6ricas decorrentes -; acrescendo a

passagem desta privagSo do Conceito i sua versdo constelacional ou, "atonal" - a de um

campo de conceptualidade sem que um p6lo conceptual seja centro ou t6nica determinantel -
como evolug5o do pr6prio l6gos filos6fico, e nomeadamente da sua linguagem te6rico-

estdtica, neo ante a "imediatez" da aisthesis indizivel, mas ante o articulat6rio de uma
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Sprachahnlichkeit enigm6tica da obra de arte, que lhe oferece o seu modelo ao veicular uma

kndAncia do material que poderia entSo ser tamb6m assumida pelo pr6prio compromisso

que a "linguagem do pensamento, sua inimiga mortal" [Ar 205,20g...] firma com o

conceito com que se trata de (contra ele) dialecticamente trabalhar, e assim para al6m dele;

3. o nivel das envolventes de horizonte tem6tico epocal e trans-epocal (p.ex.: a posigdo de

uma filosofia da transcendentalidade do sujeito no quadro de uma dialdctica desse mesmo

iluminismo; para o dizer expeditamente: o que faz de todo o corpus adorniano um imenso

di6logo t6cito com Kant atraves do que de kantiano permeia a 6poca, q.d., da tens6o do

problemdtico com o seu solucionante em Kant, que volve parte maior de um problema

maior); 4. este car6cter, jd n6o de <presenga de Kant>> no texto de Adorno, mas de

impregnagSo deste complexo kantiano-hist6rico na imbricagio mais funda do seu pensar e

do seu pensado real, 6 o que autorizard - esperamos - o risco de empreendermos n6s

pr6prios um esclarecimento de <inspiragdo> adorniana, que proceda nos confins do manejo

adverbial - "adornianamente" - na leitura de Kant: q.d., naquela leitura que n6s, por

mediagio de Adorno, "adomianamente" praticamos em extensio decerto exterior d visdo

adorniano (no pr6prio autor concretizada e atest6vel) de Kant , mas n5o ao modo de ver

adorniono (interiormente experimentado por uso activo, e nfro em registo passivo) que leia e

d6 a ler Kant - e nf,o que o tenha lido. A adopgio e pr6tica do modo, no sentido acima

descrito, permitindo - por um esforgo desenvolvido na primeira pessoa - averigu6-lo nas

suas virtualidades aplicativas e variacionais, em combinagio com pontos de apoio textuais

que, convocados a espagos, o sustentem e o suscitem, 6 o essencial do mdtodo por n6s

seguido. O que 6, com efeito, estudar, interpretar, esclarecer o pensamento de um autor - e

idiossincr6tico como o 6 Adorno? Um sentido - p.€X., o da temitica da dialectica do

iluminismo como caracteristicamente a de uma reconciliag5o falsa porque abusiva na relagio

arqui-hist6rica entre hist6ria recente e hist6ria arcaica - pode ser indagado de duas maneiras:

ou reconstruidamente no autor - ou construtivamente com o autor. No primeiro caso, este

d6-se-nos a ler; no segundo, ele d6-nos a ler o que n6s lhe damos que ler. O que o autor

ilumina de novo 6 aquilo que de novo o ilumina. Um pensamento nio 6 assim apenas

interpretado e sabido, mas sabido na sua actividade, sabido nos sentidos de que 6 portador e

que, produzidos, revelam os que os produzem. Digamos que esperamos poder aumentar de

uma polegada and o didmetro avistado desde os ombros do gigante, ao investirmos

projectivamente o seu modo de olhar para al6m do que por ele ficou avistado, para isso

colhendo a obra, nEo naquela superficie ilimitada que procur6ssemos cartografar, ou nas

estratificag6es recuadas cujo impensado pud6ssemos demandar a "re-petir", mas no seu
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nircleo de possibilidade. E a alegria 6rdua dessa vida da possibilidade, que se mantdm no

fundo de obra como actividade potenciante sempre um passo adiante do seu acabamento - se

ndo em doutrina, em pensamento dito nas pdginas conclusas -, gue nos anima a revivescO-la

e a reassumi-la, em fidelidade i en6rgeia critica desprovida de entel6quia. Todo o pensar 6 o

seu exercicio, mais ainda quando critico e, contra a dialdctica, sem repouso no seu

movimento dial6ctico. O que aqui dizemos sobre o nexo Kant/Adorno, generaliza-se:

constelar o pr6prio constelador com momentos factualmente exteriores mas em intimidade

monadol6gica e em comunidade de essCncia com ele, reverte em esclarecimento suplementar

devido d pr6pria variagio renovada do dngulo de iluminagSo, agudizado pela pr6pria frescura

do exemplo, sempre recriador de teorese gragas d intensificagdo microl6gica de uma

singularidade que, de cada vez, prop6e o universal d agilidade de uma nova potdncia: se 6 o

caso do alcance do modo como Kant urde o sistema, de como nele restam, inexplorados,

caminhos de recuo (ao estdtico) como o da <<desanalogag6o>> teleol6gica (opostos a todos

quantos fazem o vector direccional que inintemrptamente empurra toda a exposigio da 3"

Critica numa s6 direcgio, como um vento que moldasse em toda a regiio as copas dos

pinheiros: p.ex., KU 77,303); ou sintomas de resist€ncia d passagem a sistema - 6 tambem o

caso da galeria de momentos artisticos - Poe, Kubrick, Mal6vitch - que retomam o tema do

obscurecimento estetico como vdrtice complexivo de todos os factores eferentes da dialectica

do iluminismo, e que permitem constituir o presente Capitulo como a contraparte sombria, e

exaustivamente historicizante, ir relagio belo natural I nattreza, abordada no precedente sob

os auspicios do Dia e de uma ontologia da Apparition.
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2. O impasse dial6ctico-iluminista kantiano como condigflo

exemplar da Modernidade

2.1. De Kant a Kubrick

2.1.1. Sinopse da Secgflo e sua projecaio capitular

Sumariando o complexo tem6tico da presente SecASo: numa interpretageo reciproca

do Mehr (Adorno) e do ohne Zweck (Kant) estdticos, o juizo de gosto em KU 6 reconhecido

como a dimensio intra-kantiana de superagio da sua pr6pria filosofia transcendental do

Iddntico desde o interior desta mesma (o reflexionar reside no seio do determinar como o

Nio-iddntico resiste no dominio do ld6ntico). O tema conjugado da vivificagio [KU, l"
Parte] e da realizag5o (pr6tico-teleol6gica) de vida [KU, 2' Parte] d aqui abordado mediante a

teorese de um poema de Eugdnio de Andrade. O reduto transcendental, interpretado como

um dispositivo de identificagio securit6ria face d Natureza que a razdo herda da mimese,

procede numa dupla e correlata vertente: identificagio do objecto - do Outro - e auto-

identificagdo do Sujeito - do Si-mesmo. Tanto a verdade hist6rico-empirica do idealismo

transcendental como a sua posteridade enquanto dial€ctica-do-Iluminismo s6o consideradas

em seguida: "empiricamente" lv.g.: historico-dialecticamentel, o transcendental funciona -
poderiamos resumir Adorno (que, ao reconhecer a indissociabilidade do nexo dialdctico S/O,

reinterpretado d luz de uma metadial6ctica materialismo/idealismo e prilxis/teoria, readmite

metacriticamente pertin6ncia constituinte ao Conceito impositor de determinagio a

experi€ncia). Ora, a Selbsterhaltung face ao Oposto n5o vai sem a construgSo da identidade

forte e fundadora de si-mesmo, primando o sujeito sobre o objecto assim como a Identidade

(e o idealismo da dialectica) sobre o Nio-id€ntico (e o materialismo daquela); e, por sua vez,

a inabalabilidade do 'ofundamentum inconcussm" n5o vai - assim salta ao caminho a tese

adorniana - sem a "introjecaio do sacrificio": a reviravolta copernicana reverte abissalmente

sobre si mesma (o que Heidegger interpretani como finitude do Dasein e Adorno como

Dialektik der AuJkldnrrg). Esboga-se aqui j6 como a fungio das duas Identidades

- a do Objecto e a do Sujeito, primeiro em termos de unidade sint6tica de apercepg6o

transcendental, depois em termos de compatibilizagdo do teleol6gico com o mecanicista,

ou do liwe com o necessirio e do moral-subjectivo com o natural-objectivo, e em geral



de todo o reflexionar com o interesse te6rico racional do determinar, sob cujo regime

aquele d6 entrada, perdendo-se a radical altemativa que o juizo estdtico perante ele

representava -

se avolumar6 na apetdncia por essa identidade de identidades que ser6 o sistema. A rafio

reificada dessa totalizagdo (anlerior d hegeliana, e ainda hoje posteriores, ambas, a si

mesmas) corresponder6 um ooeikon" artistico cujas variantes prospectaremos com Adorno ao

longo da 6poca do mundo em que a dial6ctica desse iluminismo total(izador)

continuadamente desenvolve, em plena came viva da hist6ria morta, os par6grafos da mais

arguciosa das esperangas na plenificagio humana e c6smica, pensados hd dois s6culos em

Ktinigsberg sob a designagSo de Kritik der lJrteilskraft The Raven, Quadrado Negro sobre

Fundo Branco, o Mon6lito de 2001, Odisseia no Espago, ser5o esse objecto absoluto (no

sentido de quem dissesse ao mesmo tempo "mercadoria absoluta" e "sujeito absoluto"); e 6

porque o nosso 6 o tempo desse "ao mesmo tempo" de "materialismo" e "idealismo", eue o

"metodologia" dial6ctica de Adorno empreende a respectiva "correcgio reciproca" (afinal

em eco dquela que j6 opera, constituindo-a, na propria condigio S/O em que nos ternos).

Como o expressamos algures na SecASo, a paisagem do objecto (artistico) exprime (contra

ela, e al6m dela) a da ratio -a do Sujeito. Espelhos reciprocos, o sujeito-sistema e a obra-

opaca, Kant e Kubrick, medirio forgas e percursos no labirinto hist6rico do anagrama que

arte e filosofia entre si deixam cifrado: a vontade te6rica redentorial do sistema teleol6gico

kantiano recebe a primeira resposta nio menos total da parte de uma "natureza" chamada

Hist6ria em uma palavra dtiplice cuja tltima enunciagio j6 nio € proferida por Corvo algum:

"nevermore". Poe nio o diz, mas Negative Dialektik sim: a esperanga s6 o 6 quando a j6 nio
h6. A eviddncia desta intuigio € ah:z desse Negro.

Emblematicamente, o Capitulo, que esta Secgio inicia, ia querer ser estetico -
kantianamente. A cldusula e clausura da Identidade torna-se-lhe por6m incontorn6vel, e o

est6tico ser5 mais estetico do que nunca quando, por via dessa oclusio, 6 levado a superS-la

absolutizando-a. Despegamo-nos do lirismo da rosa kantiana, transformada no Mon6lito da

totalidade reificada is mios da finalidade com fim, perdida sob o ediffcio arquitect6nico da

vontade de salvag5o. A Critica da Faculdade de Julgar gera uma est6tica adorniana do Mais e

do indizivel a partir do seu primeiro jufzo-tipo; mas gera a estdtica e a arte do futuro a partir,

nio sequer do sublime e do "belo negativo", mas, secretamente, a partir do impulso de

sistema e da totalidade favordvel, a partir sobretudo da sufici€ncia irrebativel do "como se"

subjectivo pora si mesmo (nisso se auto-sistematizando na sua impossibilidade de
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estabelecimento efectivo mesma). O Mon6lito 6 ao mesmo tempo a oclus6o p6trea

insond6vel e a liberdade c6smica do kairds das suas compardnci as, o livre sopro do seu

advento irrepreensivelmente kantiano, ao mesmo tempo supra-sensivel livre e c6smico-
determinado. Sempre que ele preside a um salto - A possibilidade de o sujeito, livre, exercer

a espontaneidade n6o prd-determinada da sua liberdade sobre a cadeia causal fenom6nica da

natureza e em propicio acordo com ela, esse acordo exprime-se na mais absoluta das

concord6ncias e das anu€ncias: a da morte, a que aquiesce uma natureza "subordinada,,.

Mais que favor6vel i heteronomia moral desde sempre ela se revelou, e at6 ai d6 indicios
felizes de qu6o mais nio o seria d autonomia.

O presente Capitulo balangar6 assim, primeiro, do lado do Kant teleol6gico, em

espeleologia arqueol6gica dos impasses do seu sistema critico. A resposta adorniana a essa

articulagio p6s-iluminista do est6tico e do teleol6gico em vistas da Reconciliag6o, a

apreciaremos em tr6s planos: no do interface com a filosofia kantiana; em sede te6rico-

estdtica propria; e numa exegese de alguns momentos de arte dialecto-iluminista kath'
exoch6n.

2.1.2. Da "beleza livre" is cldusulas da Identidade transcendental

A questio que se nos debate 6 a do estatuto da "transcend6ncia" como a qual a obra

artistica - ou o ente natural - aparecem, em pleno contexto-de-iman6ncia <Immanenz-

zusammenhang> constritivo, "Mais" do que aquilo que a sua identificagio reificante como

facto positivo determina.

Kantianamente: o juizo reflexionante est6tico nio 6 um juizo determinante ..por

concluir", "deficitdrio": o "ohne Zweck" adverbia-selhe num "infindavelmente,, em excesso

(indeterminado: mas por liberto) a todo o termo de conclusio, afectando a Zweckmdssigkeit

a ser ela pr6pria um Mais que a sua mesma co-mensuragio <Missigkeit>, tal como em

Adorno a Apparition da (nisso des-aparecida no seu como{al) Konstruktion - mas sendo o

seu como-tal a construir o seu pr6prio desaparecimento enquanto construgio-da-Apparition,

e nomeadamente na - e como - Apparition aparecendo como "aparecida',, e n6o como

"construida". A fbrmula oxim6rica de Kant implicando, n5o s6 que o juizo reflexionante.,d6

mais que pensar" que um juizo "pensado", isto 6,, categorizado; nem apenas que o plano do
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juizo reflexionante ultrapassa o plano - "territorial" e "dominial" (KU xvl) - do juizo

determinante; mas de alguma maneira o ultrapassa no seu pr6prio plano, como se uma

prodigiosa construgEo, superando-se, perdesse domicilio, dominio, territ6rio e campo (KU

XVI-XVID assim como a flor que 6 bela, aparecendo, se perde do seu conceito, e a bela rosa

6, na rosa, Mais que a rosa, e 6 seu acordar: "Acordar 6 ser rosa na rosa, I canto na ave, 6gua

no mar"2). Essa forma formarum que 6 a da identificagSo categorial viria a poder ser

reconhecida - pelo criticismo auto-reflexivo transcendental - como o determinante

"transcendental" (mas ndo j6 metafisico: subjectivo-ontol6gico) do ente como tal sob a

esquematizagdo de uma ratio conceptual idealista. Reconhecer que a identidade ("natural")

da natureza nada mais 6 do que uma identificagfio (por operatividade ontologicamente

constitutiva, v.g., manifestativa) instaurada pelo sujeito, € o timbre propriamente critico de

uma razio cuja estrutura de tripartigdo "tribunalicia" lhe permite diferenciar em si mesma

um meta-nivel capaz de criteriar "verediccionalmente" a sua pr6pria inspecgio auto-

reflexiva (cuja diade assim se estabiliza, re-reflectida, em figura triangular). Averiguar-se

(como "conhecimento transcendental") significa, ent6o: discernir-se, delimitar-se, fundar-se

- e, em tudo isso, dar-se, receber de si, e ser em si mesma a medida mensurante irregredivel

("insond6vel") dessa tripla operagio. Se semelhante restrigio territorial permite esvaziar o

dogmatismo

(na sua dupla vertente de afirmagdo da possibilidade metafisica do conhecimento: quer a

specialis, dos entes metafisicos; quer a generalis, do modo metafisico de conhecer o ente

como tal, "em si", em seu teor de realitos transcendentalis, de "realismo transcendental" -
e n5o "apenas como fen6menos", como eslitofilr zzs instaurado pela pr6pria estrutura de

autodoagdo da <Filr-tms-heit>> desse fiir ari,r, que 6 a do idealismo transcendental, a da

"idealidade transcendental da realidade empirica"),

por outro lado, ao exercer por assim dizer concentricamente a sua auto-reflexividade, rep6e o

momento dogm6tico no seu proprio seio, sob a forma de primitividade - "a priori do apriori"

e "metafisica da metafisica" -, de identidade fundacional a si mesma e consigo mesma,

dessa estrutura transcendental entretanto criticamente reconhecida como de identificagdo. A
meta-identificagdo por sua vez deste novo reduto principializado da Identidade caberia,

agora (adornianamente), nio a uma "critica critica" ainda idealista (e identi{icadora), mas a

uma "metacritica * negativo-dial6ctica, ensaistico-constelacional, deutero-reflexiva... - do

conhecimento" que permitisse reconhecer no transcendental kantiano n6o, 6 claro, uma

literalmente efectiva ontologia da fenomenalidade mas, nesta, os tragos sintomatol6gicos
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hipostasiados de uma vontade hipertrofiadora de esconjuramento da alteridade ameagadora

da natureza (ameaga que, exclusa, restaria do lado de fora: "an sich,,; obscuridade

estrategicamente elevada ao absoluto para que, por isso mesmo, inofensivam ente irrelata) e

uma par6bola funcional do seu conseguimento cientifico moderno: no mundo racionalizado

de que a ci€ncia newtoniana 6 paradigma, tudo se passa como se os juizos de conhecimento

objectivo fossem irrestritamente sint6ticos a priori no campo restrito da sua instaurag6o por
aqueles para quem o s6o e para quem a sua objectividade o 6, e n6o neles mesmos ou na

realidade ela mesma i qual dizemrespeito; dito de outro modo: neste mundo hist6rico e para

este mundo hist6rico - e, genealogicamente, por via dele -, tudo se passa, para os reais

sujeitos empiricos viventes no seio do mundo natural real, como se a sua subjectividade

transcendental fosse condigio propiciat6ria unitdria "sint6tica" quer da representag6o

(subjectiva) do objecto quer do objecto (objectivo) representado, quer dizer, tudo se passa

como se o mundo - que n6o 6 kantiano -, o fosse. o que significa ent6o que, em parte, a

transcendentalizagio subjectiva do mundo 6 (empiricamente) realmente efectivada, ou que a

subjectividade como tal se construturou - no seio da sua dimensao hist6rico-social e

ontol6gico-cognoscitiva de presenga a si como exist6ncia dialectizada face a objecto - a si

mesma e nela pr6pria a um tal grau de "riqueza proprietdria de capacitagio" <Vermtigen> de

construgdo dos horizontes de apreensibilidade da sua pr6pria experi€ncia de mundo que, sem

se ir ao ponto de admitir a tese de idealidade pura de espago e tempo como condig6es

inscreventes ndo-inscritas (quer dizer, transcendentalia do 6ntico, e nio dispositivos de

filtragem secund6ria empiricamente nele ocorrentes3), se pode ainda assim, e deve, fazer
justiga i verdade n5o s6 hist6rica, mas ontognosiol6gica da filosofia transcendental (o que

faz dela mais do que met6fora e ilusio ideol6gica, mais tamb6m do que mero equivalente

mistificado, mas funcional, modelar de uma outra e aut6ntica correlagio de acesso ao

dominio da objectividade); filosofia que traduz n6o apenas uma modificagao axial efectiva

na experiCncia, na representag5o, nos respectivos quadros de operativag6o epist6mica e no

modelo autocompreensivo do conhecimento e da insergfio do homem no mundo, mas uma

afec9So (prixico-)objectivante modificadora real do pr6prio estatuto ontol6gico(-dial6ctico)

da objectidade dos objectos: consagragdo do momento de verdade do idealismo, um pouco

mais do lado da representagEo do que a sua praxificag6o na l" Tese ad Feuerbach

revolucionava

(mas ainda equi-valentemente, nio mais que transladando o preciso modelo

representacionista e adequacionista da verdade e da acgio para o terreno da actividade

prdxico-constituinte modificadora transcendental-objectiva de ente, nesse empirico-a
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priori que 6 o trabalho "material"; por6m n6o mais material que o fen6meno kantiano

nisso indice imediato da coisa em si, e, portanto, sem abandonar a esfera moderna da

idealidade voluntarista do titanismo humanista que preside inauguralmente is filosofias

da subjectividade, j6 a conceber a T6cnica, novo nome do Entendimento puro e sev lU'ir

lun social como nova figura da Subjectividade, como alteragdo pnixica origindria do

real, e n5o modificagdo segunda, sobreveniente, "t6cnica" no seu sentido corrente nio

"wesentlich" - visto que esse trabalho pr6tico "prim6rio" nada 6 sem as forgas

produtivas tdcnicas "secund6rias", em si mesmas essenciais arqui-relacionadoras de

produgio social; e tanto mais quanto o titanismo do humano - que nio se p6e problema

que nio possa resolver, tudo universalmente subjectivando - se supuser a esfinge f6cil

do seu pr6prio enigma, que libertaria cidades e ganharia o poder tebano ao <decifrar a

ideologia> imediatamente antes de se abismar na "trag6dia", que s6 por farsa ocore

ainda repetir).

2.1.3. Fisionomia da arte na era do sistema

Admitir6, pois, Adorno que a indesmentivel modificagdo, na primeira Modernidade

(que a ante-estreia kantiana da segunda4, encerra), da paisagem objectal (primeiro,

econ6mico-social, representacional artistica e epist6mica; logo, industrial - e, sempre, de

experi€ncia de horizonte de mundo) subentende uma correlativa alteragio da estrutura da

subjectividade e uma mitigada "transcendentalizagio" (hist6rica: no seio do empirico, mas

devindo-lhe um antecipado operoso: um antecipativo) do nexo representacional(-accional)

que os junge. A sua metacritica por6, contudo, em relevo dois aspectos: que a revisEo critica

de uma ldentidade, n6o como principio metaffsico-natural absoluto, mas como fungio l6gica

do sujeito irrecudvel instaurador da sua dupla versEo - a da identidade formal analitica e a da

transcendental sintdtica - omite ainda a pr6pria ontofilog6nese dessa primitividade recente e

desse principio demoradamente construfdo (e teo constmido como principio, que

sedimentado nessa principialidade incons0til), por dogmatismo do tribunal critico

antecipadamente e porta fechada; donde que, no preciso momento em que se compreende

que a identidade 6 processo de identificagSo, se anquilosa esse processo em identidade dele,

e nio sua processualidade, em identidade dessa estrutura de processamento de identificagio

(de que a solugio da antinomia causal 6 admir6vel ilustragio: o nexo causa/efeito pode n6o
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ter que ser cadeia actualmente nem finita nem infinita, devido ao seu estatuto de mera forma

aplicativa de conexSo de fen6menos, mera fung6o, e n6o realidade, cuja funcionalidade, e

ndo realidade, n6o tem que ser levada a limite, pois n6o passa da pura forma funcional do

levar (sem ir) a limite como tal: a fungdo, funciona - n5o 6, y.g.,limitada ou ilimitada).

Assim, a verdade hist6rica empirica do idealismo transcendental - que a condigio de

possibilidade da sua formulagSo 6 o s6c. XVIII - nio o falsifica como idealista: verita-o,

idealista, como hist6rico: como historicidade dessa idealidade apriorizada a posteriori, isto 6;

pois que uma tal idealidade do sujeito s6 pode aparecer como auto-representagio hist6rica,

se essa representagSo, porque hist6rica, representar algo de historicamente real; e manda a

razoira de Ockham nio conjecturar outra coisa do que um incremento efectivo da idealidade

do sujeito, e nio apenas da sua auto-representagio volitiva e ideol6gica como sujeito

idealista (que o nio 6): ideol6gico, nio 6 que um sujeito real se tome por idealidade, mas que

um sujeito real se possa (des)realizar efectivamente como idealidade; e, para o sujeito

transcendental (e para o meta-sujeito criticoda-razdo que o conhece transcendentalmente), o

poder e o modo de constituigio do objecto n5o funcionam muito abaixo do que a Est6tica e a

Analitica Transcendentais exibem e deduzem - n6o talvez para o objecto, embora a sua

hist6ria seja a historicidade do fen6meno, e talvez a mais intratdvel correcgio metacritica de

Adorno a Kant seja instalar o an sich da Coisa do lado de cd da sua manifestagio - como o

ainda-nio-ente, o Nio-id6ntico ir ldentidade transcendental que o obstrui ao manifest6Jo,

mas que reside preso e por-ser no seio do que 6. Repetindo este ponto nuclear: ideol6gico 6,

sim, muito mais o facto de tal incremento da idealidade efectiva do sujeito poder ser real e

inscrever-se em corpo de realidade, aumentando assim a realidade realizada (e reificada /
naturalizada) do ideol6gico, n6o o ideol6gico irreal do ideol6gico. E a verdade da

formulagdo kantiana hiperb6lica da idealidade transcendental do sujeito equivale

funcionalmente a um tal estado de dominio do real, de um espago-tempo e de uma realidade-

causalidade t6o nossas (sujeitos) mas escapando-nos (Subjectividade), que 6 como se o

espago-tempo fosse de facto um a priori nosso. Mas - , e 6 o segundo dos aspectos

mencionados - "nosso", ndo passa aqui do que em n6s nos 6, e nos fica, tambdm a n6s, a

priori; do n6s que nos 6 t6o inalcansavelmente a priori e precedente em n6s e a n6s quanto o

6 aos objectos... num dos quais assim, a ele atrasados, nos transforma, sujeitos sem

subjectividade de uma subjectividade sem sujeitos. Esta iner€ncia que objectifica o prdprio

sujeito de identificagSo em identidade objectificadau dA a culminar, em Kant, o paradoxo da

introjec95o do sacrificio como modo de robustecimento e arquitectag6o da subjectividade:

esta, como em todo o logos mftico, ser6 tanto mais poderosa quanto de mais de si abdicar (o



absoluto moral kantiano, virtude conscientemente infeliz, 6 exemplo); e, quanto mais

poderosa, mais abdicante. A deposigdo de mim na 3u pessoa de "o Eu penso" ndo fazmais do

que paralelizar a alienagio do ente particular no (o'seu") conceito (o pronome possessivo

ganha aqui significagSo direccional ant6nima). Donde, que a lucidez citica que desmantela a

Identidade ontol6gica em processo subjectivo de identificagio reconstitui tanto melhor

aquela nesta quanto restitui esta ir plena posse do seu proprietririo finalmente identificado,

com a verdade se enganando. O est6dio hist6rico de onde se processa uma modernidade que

apenas puxa as pontas de fios de um n6 cego iluminista, configura a seguinte encruzilhada:

uma vez diagnosticada a fonte do procedimento - efrcaz porque dominante - da

identificagio, este, em vez de ser doravante tratado como processo, 6 enquistado numa

instdncia de sobre-identidade: nio o sujeito, o cogito sum, mas a "sua" subjectividade

transcendental, que cogita mas ndo esr, e que ele ndo 6, que o magnifica tanto quanto se lhe

escapa,osubordinaeoobjectualiza-tantoquantolhed6omundoseguro,od6aelenesse

mundo como coisa segura, demasiado segura entre coisas, nruna cadeia de causa-efeito que

mecaniciza num necessitarismo geral e inintemrpto dos fen6menos temporalizados da

natureza as ac96es do criminoso como as do santo (KU LV), temporalizagdo que 6 de resto

obra dessa minha Subjectividade cujo sujeito nio sou. Quanto mais o homem toma posse do

mundo e de si, mais 6 votado d opressSo da sua pr6pria evacuagdo exilante de si como

"inutilidade num mundo feito [e] obreiro [6tico-racional] de um mundo a fazer", para pedir a

Leonardo Coimbra a expressio do homo scrias e schizo kantiano, que anuncia nestas

espantosas figuras "darazdo pura" os seculos impuros, ndo que "cem anos depois haverio de

o ler", mas de que ele haveria de ser o grande leitor prof6tico. O poder do humano sobre si

mesmo experimenta-se neste como, nio incidindo na pessoa de uma vitima imediata, mas -
sempre "infernalmente reflexiva" - na de quem 6 "constitutivamente" a sua pr6pria estrutura

de autovitimagSo imediata.

Em suma: esta ratio, tio racionalmente quanto historico-socialmente "geneal6gica"

da moral, da l6gica supostamente formal e ontol6gica, e da estrutura da consci€ncia

cognoscitiva, culminar6, na sua idade mindrvica, como totalizadora de experi€ncia (Kant) e

de sistema (Hegel) ao ser instrumentalmente fautora e progressivamente eonstitutiva (atd i
gl6ria), nessa correlagio d objectividade rigida, da pr6pria subjectividade de um sujeito que

porem se veio autoconstruindo, nas diferenciadas etapas da sua filog6nese hist6rica,

invariavelmente como triplice processo de subjugagSo (da natureza, da comunidade social, e

de si pr6prio) desenvolvido paradoxalmente em favor da respectiva autoconservagio



mediante o (calculadamente vantajoso) auto-sacrificio; ciclo esse da razio instrumental que a

dial6ctica do seu inerente (e transhist6rico) iluminismo parece fatalizar em impasse ciclico,
fechando a hist6ria, e deixando-a encerrada na sua inviabilidade, antes ainda de ela ter

podido comeqar (6 o mote da Geschichte als Vorgeschichte). Em par6frase d formulagio
can6nica: o mito e a mimese sio j6, desde o seu primeiro dealbar no tempo humano, nio
apenas "afeigoamento" apassivado i singularidade inidentific6vel de cada ser da natureza,

mas fria aplicag5o constrangedora sobre aquela (em qualquer dos seus casos) do pr6prio

molde mim6tico autonomizado em fungivel representagio racional pronta ao (seu) universal

formal em vez de ao acompanhamento experiencial dial6ctico da unicidade complexa e
mut6vel que o ser real de cada vez 6; e, inversamente, a razdo, esclerosada no fetichismo de

si pr6pria como aparelho de tendencial e crescente totalizagSo universal sistem6tica, a razdo,

todavia essa prometidamente incessante e insubstancial actividade espiritual de exced6ncia

relacional (c) de si a si, (0) de si ao seu outro e (y) desse outro a ele mesmo nesses de si a si e

de si ao seu outro, 6, na fascinada consumagio unilateralizante do seu poder de tudo

racionalizar, de novo regresso/do ao seu oposto mitico, o devir-coisa, a petrificagio

salvadora e absolutizante no bloco identitiirio do A=A, primeiro-principio tornado imediato,

estanque, um absorvente sortil6gio-exilante <Bann> do todo e do diverso: tornado coisa, e de

um coisal mitico (fetiche), ou melhor, reciproca coalesc6ncia de ratio e coisa;

exemplarmente, o mon6lito de 2001, A Space Odyssey enquanto perfeita racionalizag6o

geom6trico-cibern6tico-"mist6rica" da Coisa elevada - de coisa-osso (meta-)coisificada em

osso-instrumento (de morte poder e voo) e hiperinstrumento (a nave) - a ser a passagem

mesma dessa razSo materializada em coisas d coisificagio materializadora da propria figura

saturada da Razio que, abolidas as diferengas que a mantinham em operagio como tensiva

inequagio da alteridade, n5o mais 6 razdo de nada, e luminosamente se opaciza, geometriza

i perfeigSo e coalha em pura solidez hipost6tica (sob cuja 6gide c6smico-propiciat6ria todo o
(seu) ciclo se desencadeariatd ao 6mega do seu reencontro consigo mesma).
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2.2. Saber absoluto e saber (constituinte) de si do sujeito, ou a vit6ria

pirr6nica da introjecqfio do sacrificioT

Trata-se de aceder d questfro do saber absoluto por um dos lados da sua dualizagio

limitativa, e justamente o que a opera, o que det6m a iniciativa: o do sujeito (dessa

operag6o), que assim se vO confirmado no seu lugar de originante, de inaugurador do sentido

e do horizonte sempre a si exaustivamente reportado. O momento mais agudo que o possa

revelar como sujeito 6 o do saber de si, modo constitutivo da ipseidade em que, como sujeito,

como Selbst, consiste. Seguiremos ent6o os passos do sujeito revertendo a si no dominio do

saber cognoscitivo; e, de resto kantianamente, no avaliar sobre o absoluto desse saber se

esclareceri tamb6m reciprocamente o sentido do absoluto.

2.2.1. o conhecimento de si em restrigio critica: o sujeito como objecto e o

sentido radical do sujeito

Comegaremos por observar que, e como, o lado do sujeito do saber se dualiza e

limita a si pr6prio: d uma s6 condigdo, operar a dualidade e dualizar-se - ser operador em si

mesmo (transcendentalmente) da limitagio, e sofrer em si mesmo a limitagSo. 56 um sujeito

ilimitado (nio limitado a ser sujeito) se saberia absolutamente - mas um ilimitado nio limita,

e por isso a fenomenalizagdo do sujeito conhecido n5o 6 apenas uma aplicagfio

simetricamente complementar do idealismo transcendental, representa a sua aplieagio

fundamental mesma, ao destituir a possibilidade de um sujeito realista transcendental

(cartesiano) ou idealista empirico (berkeleyano) imediatamente capaz do saber

incondicionado de si proprio e, por ai, do objecto. A expectativa quanto ao conhecimento de

si pode enunciar-se: se sou eu pr6prio que conhego, como poderia n6o estar presente ao

infcio absoluto desse acto de conhecer, como seria possivel estar atrasado tambdm

relativamente a mim pr6prio? Estar imediatamente presente a si ("dar o determinante em

mim") antes do acto de conhecer ("de determinar"), diz Kant, 6 o proprio da intuigio

intelectual (B158, nota); mas haverd um Selbst que possa n5o ser absolutamente si prdprio,
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saber absoluto de si como ser absoluto consigo? E haver6 uma inst6ncia auto-diferenciada

que possa ainda ser um Selbst, sc., um ipse cuja ipseidade mais fntima consista precisamente

nessa auto-diferenciagdo?

"Fazer compreensivel o paradoxo" (8152) nio anuncia a solugio que o
desvaneceria, mas o seu expresso esclarecimento como paradoxo constitutivo. A mediagdo

da intuigio intema ao sujeito da apercepg5o provoca com efeito tr€s titulos de paradoxo:

l) Um s6 Selbst 6 activo e 6 passivo: a passividade da sua intuigio permiteJhe

apenas receber a sua pr6pria espontaneidade (no seu efeito, por "afecaEo", "influxo" ou

"determinagio" -, diz Kant em Bl53-4), e nio assistir a ela na gdnese do seu acto, coincidir

com ela no seu ser espont6nea, visto que a espontaneidade como espontaneidade (como

Selbst) nio 6 recebivel, apenas exercivel.

2) Nesse desapossamento de si mesmo do sujeito, este surge-se como fen6meno e

nio como em si mesmo 6, parecendo haver um sujeito em si de que nada sei, que 6 o que eu

sou e que sabe tudo o que eu n6o sei; que eu nio o saiba, poder6 porventura querer dizer

tambdm de algum modo que, por uma alteragdo de si mesmo, transferiu a sua ipseidade para

o seu actual e rinico centro de consci€ncia, que vem a ser justamente o meu? Contudo, se a

identidade numdrica de uma s6 coisa como fen6meno e como 6 em si mesma 6 admissivel no

caso do objecto, o sujeito exige que os seus para si e em si constituam uma unidade essencial

id6ntica nio cindivel, nio desdobrdvel, visto que os seus dois modos dnticos (e n6o apenas

de representagdo!) cabem, nio de um lado ao em si do objecto e do outro ao para si do

sujeito, mas de uma s6 vez a uma s6 e mesma instdncia em que o em si e o para si h6o-de

coincidir, sob pena da ruptura da ipseidade que nisso est6 precisamente em questio.

3) Finalmente - num agravamento singular do paradoxo - o sujeito torna-se para si

mesmo objecto, opera sobre si segundo a forma universal do conhecimento (a dualidade da

ob-jetivag5o); mais do que uma finitizagdo sur place, fica assim suprimido o pr6pio lugar

do sujeito, o lugar a que tudo vem comparecer, o absoluto ponto de perspectiva desde onde-

sobre, deslocado para o lado oposto, o do objecto, ficando a sede radical da subjectividade

doravante assegurada em termos puramente formais como condigio transcendental. Em

suma, o sujeito, em termos de conhecimento, destituido de um acesso reflexivo imediato,

encontraria apenas a direca6o objectivante do aliud, a aus€ncia do sujeito e do topos do

sujeito e, n5o ficando afinal nenhum sujeito para ver, estaria consumada a destruigio da

subjectividade (substituida pelo mero sujeito formal ou, radicalmente, como alguns



pretendem, por um estruturalismo categorial an6nimo a que compareceriam todos os

objectos, n6o como a um sujeito que os conhece e apropria, mas como a um puro quadro

transcendental de determinagSo que organiza integradamente a realidade).

Devemos, perante esta problem6tica, estabelecer duas correc96es complementares

que reduzirio distAncias e que alterario, de resto, o sentido do paradoxo: a primeira, que um

Sl-proprio nunca apresenta a consistdncia de um em-si imediato, a sua identidade 6 sempre

identificagSo di6dica consigo (o inconcusso cartesiano medeia-se circularmente com a

veracidade divina, o nous plotiniano 6 a diade do saber do uno que se hipostasia no n6o-uno

como um de-si-a-si); para coincidir, 6 preciso dois, a coincid€ncia 6 sempre posta em tensio,

em processo, em abismo. A segunda decorrer6, por um lado, da deslocagfio da questio do

sujeito tal como aqui surge para a da relagSo entre o plano da subjectividade transcendental e

o plano da efectiva actualidade do sujeito; por outro, das respostas que puderem ser dadas ds

duas perguntas: como se processa e de que inst6ncia parte a auto-afecAeo? Como se

caracteiza quanto ao contefido material o sujeito fenomdnico?

2.2.2. O sujeito como auto-afecgio e como fen6meno de si

A verificagio capital 6 que n5o hd paralelismo entre a afecaSo do sentido externo

pela coisa em si produzindo-se um diverso fenom6nico especifico (qualquer que seja a

decis6o sobre o problema da dupla afeca6o), e a afecgso do sentido intemo pelo pr6prio

sujeito dessa faculdade, de que nio provdm nenhuma nova mat6ria de representagio, que nio
carreia nenhum diverso intuitivo proprio: a tese inquestion6vel de Kant neste ponto 6 que sio
as representagdes externas que constituem o tnico material fenomdnico do sentido interno. A
aus€ncia de fen6meno pr6prio corresponde em coer€ncia ao operador designado da afecgio:

ndo, como seria de esperar, o sujeito em si, mas o acto formal aperceptivo operando na

sintese transcendental da apreensio pura a determinagdo do sentido interno como mera

forma da intuig5o e, diz Kant, deste modo o afectando (Krv, $ 24, Bls3-4). Resulta, da

determinagio inter-faculdades, que se esperaria ter um alcance estritamente transcendental,

uma afecado, mas pura (i.e., apesar de tudo n5o geradora de fen6meno), constituindo a

diversidade a priori da mera forma "tempo" em intuigEo pura do tempo (rinico modo de a

forma temporal ser, como exercicio transcendental de uma intuigio formal, temporalizante
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de fen6menos, tempo efectivo de fen6menos, sucessio vigente das representag6es

empiricas). Ora este acto de determinagdo intelectual ocorre como sintese solicitada pelo

diverso no espaQo, reforgando a nota da car6ncia de uma diversidade temporal aut6noma e

suficiente; acresce que o tempo s6 adquire car6cter representativo ("vorstellig', p|56)

mediante a percepgEo espacial (que ndo o representa figurativamente, mas que fomece a

rinica ocasiSo para a sua representagEo, em abstracgso da experidncia integral), e que essa

mesma mediagSo do extemo i suposta imediatez da intuigio interna do sujeito funda por sua

vez o argumento ad hominem contra os idealismos empirico e problem6tico (na verdade, o

idealismo transcendental era refutagio bastante e primeira, copernicizando os pressupostos

do plano empirico do sujeito de Descartes e Berkeley em plano transcendental do sujeito:

mas Kant pretende mostrar que mesmo concedendo o nivel empirico, seja este tomado como

real ou como transcendantal, nio se representa o tempo antes e independentemente da

intuigfio do espagos). Tambdm inversamente, por€m, se n6o unifica o diverso do espago

senSo por meio do tempo veiculando, como forma universal de todos os fen6menos, a

operagio de apercepgio, re-presentando temporalmente no interior do sujeito (na acepgio

empirica) o representotum (acqgdo transcendental) extemo e desse modo podendo faz€-lo,

em pleno sentido, sua representaqdo (podendo s6 entio aeompanhd-lo um lch denke): o

tempo 6, como intuig5o interna, o primeiro patamar da apropriagio, e traduz a este nfvel o

trago fundamental da contemporaneidade de conhecimento e auto-conhecimento, de

consci€ncia de objecto e auto-consciCncia de sujeito, que constitui a correlag6o

transcendental. Se n6o hd conhecimento sem auto-conhecimento, tamb6m n5o hd auto-

conhecimento sem conhecimento - tal o estatuto da unidade, justamente dita sin-t6tica, do

sujeito consigo mesmo com o outro, que apuraremos no ponto seguinte.

Se a mediagio reciproca e solid6ria do sentido interno e do extemo num rinico todo

empirico recupera os direitos do tempo como intuig5o consistente e funcionando como

condig5o (circular, 6 verdade) no processo de sintese, resta compreender a sua possibilidade,

n5o apenas de ser "forma da intuig5o do nosso estado interno" mas, estritamente, da intuigio

de nds mesmos" (KrV, $ 6, b), subl. nosso).

Uma observag5o preliminar leva-nos a reconhecer a insubstitubilidade da auto-

afecgio (quer dizer, a fonte operante como subjectiva): n6o € a mesma afecaio externa que

afecta em seguida, e actualiza, o sentido interno (a forma como intuigSo formal), mas o

pr6prio sujeito. O grdfico deste processo nio 6 o de uma dupla formalizagio progressiva a

priori, espago-temporalizante, do diverso intuitivo (empirico, como mat€ria fenomdnica, ou
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puro, como contefdo formal), que transitaria, por sucessiva afec96o, de uma forma da

sensibilidade do sujeito a outra; realiza-se, sim, uma passagem de uma dimensio
representativa extema para uma interna. O tempo 6 forma que nio apenas pertence ao

sujeito, como o reflecte, e ir6 revelar-se n6o, stricto senstt, objectivante e destituidora da

subjectividade, mas reflexiva, e instaurando mesmo a mais fundamental dimensio de um
Selbst como referdncia a si (Heidegger, Kant e o problema da metaJisica, $ 34). O sujeito,
enquanto apreendedor (determinante) de um diverso espacial, tem que se fazer recebA-b
para si mesmo' e n5o apenas deixar-se dd-lo em si mesmo: tratando-se de apreender, i.e., de

reunir apropriativamente numa intuigdo, o Gemtit move-se a recolher, exerce intensamente a
sua passividade, molesta-se, afecla-se, e como esse processo 6 rigorosamente seu, afecta-se
puramente a priori. Essa afecgso ndo 6 formalizada por nenhuma condigio sensivel da

receptividade: inversamente, 6 por ela que se constitui originariamente talcondigio sensfvel

formalizadora, que gera pela primeira vez algo como um sentido interno quanto i sua forma.

O que resulta da afecaSo de si por si n5o resulta "temporalmente": a auto-afecaio engendra

primitivamente o tempo como intuigio pura da pura diversidade formal temporal, que

funciona assim como matdria pura (e constitui por seu intermddio, e na reciprocidade j6
apurada, tambdm a intuigio pura do espago, determinando-o s6 entio a ser verdadeira forma
formalizadora). Na interpretagao heideggeriana (loc.cit.), como auto-doagio de uma
diversidade pro-posta, e assim como auto-solicitagdo, o tempo desenha e promove ..a

estrutura essencial da subjectividade, a de poder ser aGctada como um Selbst,,: s6 na medida
em que a auto-afeca5o desperta o espirito a si pr6prio se torna possfvel que a afecaio
efectivamente ob-jectual (exterior) seja afectante, i.e., seja apreendida. As formas da
sensibilidade s6 se asseveram concorrentes na constituig5o do para n6s fenom6nico na razAo

precisa da sua profunda dissimetria.

N6o 6 possivel discutir aqui em nenhum pormenor o sentido nio coincidente de uma
auto-afecaSo do tempo por si pr6prio e de uma auto-afecado do sujeito em termos de uma

sintese pura da forma sensivel - nem passar ao crivo e sistematizar as inrimeras dificuldades
contidas na doutrina da intuigf,o interna. Apresentado incipientemente o problema, fagamos o
resulno dos pontos de dificuldade que ainda subsistem: a fenomenalidade do sentido interno
parece consistir na sucessividade dos fen6menos (externos) considerados como nossas

representagOes (acepgio empirica), ou seja, no fluxo mutante das nossas represantagoes

(discriminadas como tais por uma reflexividade da apercepgio empirica, ou da eonsci€ncia

temporalizada presente em cada percepg6o); assim se "determinaria a nossa existencia no
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tempo", sc., como sujeitos cujas representag6es t€m exist€ncia temporal, ou seja, por uma

esp6cie de transfer€ncia metonimica dos estados representativos ao sujeito da representagao.

Todavia, por um lado, as nossos representagdes dos fen6menos espaciais n6o sio as

representag6es nio-espaciais de nds, e por outro a sua sucessividade n6o pode sequer aspirar

a constituir-se como verdadeira experi0ncia, por inaplicabilidade do sistema categorial

segundo apenas um dos modos do tempo. Finalmente, nio sendo a autoafecgso, como

epis6dio formal, fonte ou veiculo de autdntica mat6ria fenom6nica, n6o produzindo portanto

fen6meno, 6Jhe vedado conferir ao conhecimento a presenga do sujeito e a inseidade que

nesta se esconde. Passamos assim ao extremo contrdrio das dificuldades constantes do

paradoxo: ao excesso de objectualidade substitui-se agora o excesso de uma absoluta

aus€ncia de conterido objectivo.

Ora a "desanalogia", como um comentador a designa, entre intuigSo do objecto e

intuigio do sujeito prometia desde o inicio esta tens5o: o sujeito € assimdtrico do objecto,

mais do que seu contrapolar. Examinemos com atengdo o texto do $ 24 da Critica (8153-4):

a intuigSo temdtica da sucessio faz-se sobre fundo de uma sucessSo que vai registando

graficamente a sua perman€ncia como sucessiva (uma linha tragando-se) - 6 o elemento

espacial; e pela sintetizagio da permandncia e da sucessividade que confere unidade a uma

sucessio, a uma perman€ncia - 6 o elemento inteligivel. Mas o momento intuitivo consiste

em atender A sucessividade do acto de s{ntese que determina reiteradamente a sucessdo a so
apreendida como uma sucessEo: a sintese da sucess5o 6 uma sucessSo da sintese, e 6 nesse

sentido que a auto-afecgdo fecha a circularidade do seu Selbst e que, como nota Heidegger

(loc.cit.), Kant pode falar de uma inversa afecgso do tempo ao conceito puro, do tempo i
unidade de apercepgdo, do tempo ao sujeito. A intuigio de si do sujeito 6 indicada pela frase

de Kant (8154): "Bewegung, als Handlung des Subjekts, bringt so gar den Begriff der

Sukzession zuerst hervor". Ndo Bewegung como estado passivo de um sujeito depois de

submetido ao tempo, mas ac7do de um sujeitojd intrinsecamente temporal. Isso mesmo diz

Kant noutro ponto da frase: "o acto pelo qual n6s determinamos o sentido interno segundo a

medida [gemnp] da sua forma" (o entendimento nio resgata o diverso sensivel "in sich", de

maneira a que "unificasse a sua pr6pria diversidade", mas realiza a sintese apreensiva da

imaginagio "no sentido intemo" - Bl53-4).

Neste ponto, suspende-se a investigagio, que, para prosseguir, teria que assumir uma

modalidade inteiramente distinta da do acompanhamento problem6tico do texto kantiano -
teria que aceder ao problem6tico da coisa mesma, que as dificuldades e as surpreendentes



revelagdes do pensamento de Kant traduzem. O que a "desanalogia" parece indicar 6 a

impossibilidade de Kant proporcionar, na coer€ncia da doutrina citica, o processo objectivo

e o subjectivo, a coisa e o Gemiit. Que a "repetig6o" heideggeriana incida sobre esta brecha -
ou abismo - e reclame uma interpretag5o mais originriria do Selbst em termos do tempo, n6o

seria talvez possivel sem o excelente acolhimento que a Critica da Razdo Purando deixa de

dispensar a Ser e Tempo, o qual possui, mais porventura do que a obra kantiana, o gosto pela

arte escondida. Parece pertinente, na verdade, d luz das implicag6es que se revelam na

dificil doutrina da auto-afec96o, a consideragio de que esta direcgdo capital de investigagio

foi preterida por Kant. Guardando as notas obtidas neste nivel de an6lise do Selbst, passa-se

sem transigio ao momento da unidade sint€tica.

2.2.3. O sujeito transcendental como unidade sint6tica e como processo de auto-

finitizagiio

Uma unidade analitica da consciCncia de si consiste na identidade dessa consciGncia

em todos os seus diferentes momentos; ora "todos os diferentes momentos" s6 podem ser

referidos como tais se houver uma s6 consci€ncia que os recolha primitivamente numa

unidade presente a si: essa unidade, nio consigo mesma em separado (em abstracgso), mas

do outro e do diferente consigo mesma, 6 uma unidade sint6tica, e funda a unidade analitica.

Unir o outro consigo (a consci€ncia do objecto com a auto-consci€ncia do sujeito) 6 ad-

perceber; e a irnica apercepgSo capaz de fundar o unidade 6 a que possibilita previamente a

presenga conjunta dos seus diferentes momentos (uma apercepgSo empfrica supde a doagSo

da possibilidade da sintese a posteriori dos seus v6rios momentos, os vdrios momentos nio
est6o em primeiro lugar presentes como tais senflo por seu intermddio) - 6 apercepg5o

transcendental. Como condigio de possibilidade da unificagio sintdtica de todo o diverso, a

vig€ncia desta consci€ncia auto-consciente n6o requer ser temdtica ("o Eu penso deve poder

acompanhar", diz Kant, e acompanha de facto como proposigSo anpirica, ou tradugio

aperceptiva tem6tica da instincia transcendental). A radicalidade deste ponto de origern 6

expressa, na l' edigSo da Critica, em termos sem paralelo (Paralogismos, M02-3): "a

conscidncia de si em geral 6 a representagSo daquilo que, sendo a condigio de toda a

unidade, 6 ela pr6pria incondicionada"; "o eu pensante n5o tanto se conhece a si mesmo
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atrav6s das categorias - mas as categorias, e atrav6s delas todos os objectos, na obsoluta
unidade da apercepgio, ou seja, atrav6s de si proprio. E na verdade muito evidente que

aquilo que devo pressupor para conhecer em geral um objecto, n6o o posso conhecer a ele

mesmo como objecto, e que o Selbst determinante (o pensar) deve distinguir-se do Selbst

determindvel (o sujeito pensante) como [o] conhecimento de [oJ objecto". Raz6o por que 6
impossivel aplicar, como pretende o paralogismo, as categorias (de que a apercepg6o 6 dita

"o principio de possibilidade") ao "ser [Wesen] que em n6s pensa,,.

Sendo o eu transcendental um exercicio puro de veiculagdo da sintese categorial
(como articulag6o da unidade) no eixo da correlagio a um objecto em geral (i pura ob-
jectidade), cuja unidade ele d, e sendo o sujeito pro-jecaSo transcendental do ob-jecto,
transposigio da sua pr6pria unidade p:ra o lugar objectivo e rinica unidade de ambos, Kant
recorda-nos aqui que, se como diz Hegel no texto introdut6rio do capitulo "Razio,, da ph.G.,

o significado absoluto da sintese transcendental e da apercepgio como unidade sintetica (da

possibilidade da experi€ncia e da possibilidade do objecto da experi€ncia), 6 que ,,na

categoria, o ser e a consciCncia de si sio a mesma ess€ncia, a mesma nio na comparagdo,

mas em si e para si", nem por isso esta ontologia transcendental deixa de ser idealista, e

idealista n6o num sentido absoluto, mas subjectivo: o transcendental 6 o sujeito, ou melhor -
a subjectividade. E antes mesmo de se tornar aos olhos de Hegel um mau idealismo por

deixar subsistir a coisa em si fora desta unidade do Selbst, assim tornada formal e a parte
subjecti, que o idealismo transcendental comega por deixar escapar, ndo ainda a coisa e o
objecto em si, mas o sujeito a si pr6prio para si. O texto citado 6 bem elucidativo: o

transcendental, em Kant, 6 a dimens5o do sujeito; nfro 6 um plano estrutural supra-subjectivo

e supra-objectivo que pr€-harmonizasse coisa e conhecimento, mas uma fungao objectivante

da subjectividade que nisso puramente consiste - 6, pois, um transcendental idealista. Esse

idealisrno, reciprocamente, 6 transcendental: por isso o sujeito empirico (actual) nunca se

apropria, como Selbst consumado ou sujeito absoluto, da pr6pria produtividade que 6 a sua,

em certo sentido a sua fungio transcendental determinante nio € sua, d ele dela, desapropria-

se a si pr6prio affavds dela mesmo entendida como sua auto-finitizagdo, como subjectividade

transcendental finita, e por isso o sujeito actual pertence sempre ao campo do

transcendentalmente condicionado, €-se perante si pr6prio um condicionado, i.e., como diz
Kant, um objecto, um posterior i sua mais intrinseca espontaneidade (este o sentido grave do

Paradoxo). No horizonte empirico de surgimento, o pr6prio sujeito ndo tem mais

prerrogativa, nio 6 mais origin6rio do que o objecto, o que implica ndo ser mais originario
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do que o transcendental. A subjectividade transcendental 6 um aqu6m radical ao pr6prio

sujeito ("em si"), 6 o seu proprio mais intimo processo, o da auto-Jinitizogdo: a sua

espontaneidade 6 formal, nio actual, 6 uma pura condigio de possibilidade, uma

"possibilidade da possibilidade", diz Kant, e n6o - o acto- O Selbst do sujeito nio reside na

instAncia que se finitiza (que sentido faz um p6lo meu de ipseidade, um ego na 3" pessoa, que

6 o que eu sou, mas que eu nio sou?), nem na que aparece finita (6 um objecto-sujeito), mas

no auto da auto-finitizagdo. O transcendental absorve em si todo o titulo de subjectividade,

absorve mais o sujeito, cuja capacidade 6, do que o objecto, que em si transgride a sua regra

e que, nomeadamente, 6 o actuante da possibilidade de acto que o sujeito 6. Sujeito,6 o que

consiste inteiramente no processo de rotagEo sobre si mesmo de modo a surgir s6 como vago

fen6meno "formal" dessa mesma rotag6o, a qual consiste na auto-ftnitizagdo (e nio apenas

na finitizagio do cousal para n6s), na auto-afecgdo constituinte do Selbst como passivo de si

mesmo, que o transcendental, como subjectividade, i. Este processo n5o 6 um processo

causal 6ntico de transformagio: 6 o processo do pr6prio ser do sujeito, da sua pr6pria

constituig5o ontol6gica, daquilo que ele "6 ontologicamente", na palavra de Heidegger em

Ser e Tempo. A preceddncia da subjectividade ("sem sujeito", "estruturalista") ao sujeito

(sem subjectividade, despojado de si) 6 dita por Kant: "o pensar [o infinitivo ontol6gico]

deve distinguir-se do sujeito pensante" [o participio 6ntico]: este 6 determin6vel,

corresponde ao p6lo do objecto; aquele € o puro insubstancial pr6vio, € "o conhecimento",

"o determinante" (transcendental), "o que devo pressupor para conhecer em geral um

objecto", o punctus inapreensivel "obsoluto", "incondicionado" (cujo an6logo na hist6ria da

filosofia, ali6s aqui precisamente sugerido, 6 a consci0ncia sartriana como tendo sernpre j6
escapado, na reflexio, aos temas objectivos que perante ela ficam depositados como objectos

densos, e nomeadamente o ego, que um paradoxo transformou em calhau; o sujeito €

transcendente, nio a limpida abertura transcendental). "O ego transcendental 6 o espfrito, nio
a alma", diz tambdm Birault no seu liwo sobre Heidegger.

Mas 6, um tal paroxismo da subjectividade, suficiente para a estabelecer, i.e., para a

fundar? NEo reclamar6 o plano transcendental do sujeito, mais ainda que o fenomdnico, o

seu correspondente em si (o san absoluto fundamento irltimo)?
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2.2.4. Radicagio do transcendental: o ser ante-predicativo do sujeito

Pistorius recoloca perante o Kant da l" edigio da critica a exig6ncia de uma

consist6ncia primitiva, seln recuo, sem projecgio fenom6nica, sem auto-anterioridade

formalista, para o sujeito; pede, 6 claro, a alma, a subsistCncia fundamental da subst0ncia:'oO

que designamos por nossa alma nio 6 mais do que um sujeito l6gico, quer dizer, aparente,

n6o uma verdadeira substdncia existindo para si mesma; 6 um fluxo de representagdes que

vem n6o sei de onde, que decorre nio sei para quem, nem porqu6, e que se dirige nio sei

para onde". E obt6m - ele e Kant - uma satisfagf,o logo na edigSo seguinte ($25, Bl57-8, e

nota: e Paralogismos, 8423): trata-se de garantir um acesso e uma presenga directos e

primordiais, dentro de todos os limites criticos, mas ao limite desses limites, a esse pora

quem que se chama a si pr6prio na sua espontaneidade, ndo, notemos bem, "uma

lnteligencia" (subrepg5o hipostasiante e determinagio metafisica dessa 'oWesen, welches in

uns denkt"), mas apenas: "inlelig€ncid' (num procedimento similar ao da predicagdo

anal6gica pela identidade da relagio, e nio pela semelhanga dos termos heterog6neos, em

Prol., $$ 57 ss.). Pede-se o agente do acto, o suporte da forma, o ente do se1 o sujeito do

fantasma subjectivo. A recensio de Pistorius nio 6 o comprazimento numa ret6rica feita dos

mal-entendidos dos contemporineos apanhados de surpresa: ela exprime que a substituigio

de um sujeito organizador do sentido e presente a si mesmo por um 6cran onde aparecem

estruturadas projecgdes conferidas por um eu formal 6 a porta aberta para a incoer6ncia, a

desconexio, o desvario, que aqui caracteiza d ligeira como um torvelinho ca6tico de

representag6es. Imponderada nos termos, a visEo de Pistorius remete todavia para um

problema real. A fundamentagSo transcendental do sujeito tinha em vista o saber do sujeito:

requere-se o sujeito do saber, e no seu prdprio momento (nio por regressio indirecta do

fen6meno ao algo que aparece, muito mais problem6tica no caso circular do sujeito do que

no caso patente do objecto, como vimos). A Kant basta poder dizer: o sujeito d; hA um

sujeito. Esse '06" n6o pode ser o "6" de nenhuma predicagdo, de nenhuma exist6ncia empirica

(a do determinatum, a que nos queremos antecipar), muito menos a de uma presenga

imediata absoluta ao pensamento, inadmissivel criticamente. Ser o "6" do sujeito tem que

coincidir com o seu momento operante, espontAneo, e diz6-lo antes de ele ser determinante:

antes de ele ser "pensar", "Selbst (transcendentalmente) determinante", "conhecimento" - e

muito antes de ele ser "Selbst determin6vel", o'objecto". Mas esse antes n6o 6, n5o pode ser,

o da intuigio intelectual de si (nota b, Bl7-8), e nio h6 jung5o paralogistica ou extra-critica
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de um cogito inteligfvel e de um sam intuitivo integrativos de um conhecimento de si: a

identidade de "eu penso" e "eu sou" resta indeterminada, a de uma percepgio indeterminada,

nio categorizada porque ante-categorial, mas existenciante porque actual (nio no sentido do

nexo empirico material da existOncia como categoria de sintese modal entre o sujeito e o

objecto: trata-se do de si a si do sujeito, e nio da forma de objectivagEo). Da Analitica para a

Dial6ctica, Kant atreve mesmo mais um passo: onde diz: "estou consciente de mim, ndo de

como e\ me aparego, nem de como em mim mesmo sou, mas apenas de que sou", passa a

instilar uma consist€ncia real minima no existente: "(...) algo real (...) dado portanto nao

como fen6meno, n5o tambdm como coisa em si mesma (noumenon), mas como algo que de

facto existe e que 6 designado como tal na proposigSo eu penso".

Por outro lado, esta realizagdo do sujeito ndo passa, uma vez mais, sem o objecto:

n6o que esta intuigio empirica indeterminada esteja a introduzir a correlagio onto-

gnoseol6gica consignada fundamentalmente na constituigio transcendental - mas porque,

sendo embora distinta, s6 ocorre por ocasido dela, na actualidade empirica produzida

unicamente pelo fomecimento de uma matdria afectante que 6 a do objecto e s6 ent6o pode

dar lugar a que seja, num acto reflexivo nio irremediavelmente tardio, este algo real que se

dd (nota 8423), estranhamente, n6o i intuigio (interna), mas "apenas ao pensamento em

geral" (s6 a um intelecto intuitivo algo pode ser dadol, n6o esquegamos; a caracterizagEo

kantiana desta representagdo 6 significativamente heter6clita e hesitante: consciOncia - sem

conhecimento; um pensar, n6o um intuir; dado s6 ao pensar em geral; percepgio

indeterminada; sentimento de uma exist€ncia - Prol., $ 46, nota). O acto de pensar s6 contdm

o acto de existir se uma actualidade de que n6o tem a posse se estabelecer e o proporcionar:

no riltimo momento em que o sujeito ia poder aceder a si pr6prio em completa

independ6ncia, embora minimamente, a finitude revela-se uma vez mais incapaz do acto de

ser. A actualidade nio subjectiva do fen6meno de si sucede a subjectividade n6o actual da

apercepgdo transcendental, e em riltima instincia o Gefiihl eines Daseins seria a actualidade

do sujeito. 6 possivel interpretar a expressio que diz "geht aber vor der Erfahrung vorher"

como um comego antes do comego comegado, e aglutinante, que a experi€ncia €? Em todo o

caso, n6o 6 um comego de conhecimento, e por outro lado "ich denke" 6 a abreviatura de

penso objectos, sintetizo o diverso, sou a unidade do mundo fenom€nico, o mundo que se me

refere, o muno meu. Ich bin faz mais que serJhe id€ntico: singulariza-o, separa-o da

companhia de qualquer representagio, absolutiza-o tamb6m, visto que o "sente" como o

determinante antes de ser determinante.



Este acesso ao sujeito como ao fundamento inexaurivel, e a necessidade desse

fundamento entre todos, traduz um dos esforgos capitais de Kant para estabelecer a

subjectividade como um Selbst, i.e., como a absoluta auto-fundamentageo da presenga de

ser. No momento transcendental, por seu tumo, o sujeito 6 o sujeito de uma unidade

sint6tica, categorial, de si com o objecto correlato, essa Categoria absoluta (no seu dominio)
de que Hegel fala. O locus do absoluto estava apontado ao idealismo alemao. Mas, mais

radicalmente ainda, 6 a pr6pria Critica da Razio, como reflexio transcendental sobre o

Sujeito, e como discriminagdo (absoluta!) dos seus limites, que apropria d segunda pot&rcia

a dimensfio do Selbst: esse decisivo saber de si, nio j6 como fen6meno, nem no plano do ego

aperceptivo, nem no do sentimento do pr6prio ser, mas como saber critico da razio, como

reflex6o transcendental, e cuja especificidade nio podia aqui ser tematizada, 6 um
movimento de revolugSo vdrias vezes mais copemiciano do que Kant ousou referir.



3. A vertigem do sistema e os seus impasses, ou hist6ria de uma

Reconciliagio usurpada

3.1. Causalidade por conceito e todo orginico: o lapsus da hesitagflo

kantiana ante o sistema

Parece significativa - e veremos que, na verdade, absolutamente decisiva - a

indecisdo e a hesitagio do texto de Kant em KU 291. A segunda cl6usula, a satisfazer por

uma determinada "coisa que somente 6 possivel como fim [sc. cuja "causa originante" s6

possa ser, "n6o mecinico-natural", mas "determinada a actuar por conceitos"]" (KU 284),

coisa que, sendo "um produto natural (...) que se conhece (...) como se fosse fim, [6] por

conseguinte [de] ajuizar (...) como fim natural - se i que aqui ndo se esconde uma

contradiqdo" [subls.ns.] (KU 286), visa poder prescindir da conceptualidade u) causal p)

exterior: "(...) ser somente possivel como fim natural e sem a causalidade dos conceilos de

seres racionais fora dela [da coisa como produto natural contendo materialmente em si

mesma e na sua necessidade interna uma relagdo a fins]" (KU 290 [subls. ns.]), admitindo-a

apenas como uma "ideia do todo [que] (...) determine, [apenas] (...) como fundamento de

conhecintento [subl. n.] da [sua] unidade sistem6tica (...), a forma e a ligagio de todas as

partes", e expressamente "n6o como causa"; q.d., como conceito exterior, mas nio causal. O

que permitiria que, a par de dispormos de um conceito nio causal para a nossa reflexfio

exterior ("determinista"!, por6m, e n6o meramente reflexiva), nada obstasse ir exist€ncia de

um conceito causante nio exterior (mas interior) - mesmo que fosse a nossa judicagdo

reflexiva a estipular tal exist€ncia, o que n5o 6 o mesmo que ser ela a estipular a sua n6o

existCncia. Contudo, a exclusio do papel causal do conceito parece, no tom e sintaxe

expositivos da sequ6ncia, ser cabal: quando se enuncia o requerido para a substituigio da

fungio da causalidade exterior dos conceitos (sc., que as partes do ser organizado se

reciproquem conjuntivamente entre si como causas / efeitos de formas e ligagSes, q.d., de um

todo), e se esperaria que a reciprocagSo complementar desse todo como causa / efeito

relativamente is suas partes ocorresse entSo a substituir satisfatoriamente a finalidade

concebida pelo fito tdcnico, n5o de novo por nexo de causalidade eficiente cega', mas como

uma causalidade equivalentemente final por conceptualidade interna, inerente (como
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causalidade conceptual fundando o ser-causa-de-si-mesmo desse todo como auto-realizag6o

do seu proprio conceito - que 6 o que e dito no parSgrafo seguinte), nesse ponto preciso,

surpreendentemente, Kant parece propor que um conceito desse todo tenha de facto sempre

inevitavelmente que estar presente para determinar reciprocamente a forma e ligag6es das

partes, cuja reciprocidade entre si na determinag5o das suas formas e ligagdes era no entanto

o que precisamente "tomava ti6] possivel" esse todo; mas eu€, assim presente

necessariamente, ele jamais possa intervir como couso de qualquer esp6cie (pois a rinica
esp6cie afigura-se justamente ser a da tdcnica - ou 6 apressada e abusivamente identificada

como sendo a tnica: "a ideia de todo que determine como causa seria, ossim, arte,, -:
finalidade exterior e ndo natural, liminarmente proscrevivel do caso de um Naturzweck). O
que se passa aqui? Passa-se, em primeiro lugar, que, embora a reciprocagio de causa/efeito

das partes, aparentemente eficiente, chegue para ..tomar possivel,, (KU 291) o todo e a

intervengio do seu conceito ("ideia" - ibid.), sem a reciproca "determinagdo-n6o-como-

causa" (ib.) do mesmo sobre as partes, estas, que todavia "se produzfeml umas ds outras
reciprocamenle e em conjunto, tanlo segundo a sua forma como no sua ligaqdo e assim
produz[indol um todo o portir da sua prdpria causalidade" [subl. n.], na verdade n6o

lograriam faz6-lo; a saber, sem que "a ideia do todo, por sua vez, determine a forma e a
ligagio de todas as partes".

Quer dizer: ainda que o enunciado que descreve o papel interventor da ideia ou

conceito de todo sobre as partes - determinagSo da fonna e da ligagdo de todas elas - repita

ipsis verbis o enunciado da acgf,o causal jd inteiramente cumprida por elas, a) essa

reciprocagio n5o 6 superfluamente redundante, e B) a modalidade da sua ocorr€ncia, a crer

nesta ressalva kantiana, nio 6 a mesma - a causal - que a daquelas.

Deixemos (a) para muito mais adiante.

Quanto a (p): ao conceito 6 acometida a tarefa de operar essa devolug6o reciprocante

da ac95o causal das partes, a titulo, nio de sim6trica acgio causal do todo (e ndo porque

fosse redundante), mas de "determinagfio" (do que fosse essa aca6o do todo sobre as partes,

"repetidora" da das partes sobre o todo) a titulo de "fundamento do conhecimento dessa

unidade sistem6tica (...) para aquele que ajuiza". Ou seja: Kant apercebe-se aqui muito bem

de que <<da parte>r do todo (e do seu conceito) h6 que haver uma tal "reciprocagio", nio
apenas uma "inversdo" f(...) dap umgekehrt (wechsetseitig)die Idee des Ganzen (...),- KU
291 - subls. ns.], da qual resultar6 uma unidade sistemdtica (modelar, e muito excepcional

no panorama dos edificios sismogr6ficos erguidos pelo tribunal arquitect6nicoto;, a qual o
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fil6sofo critico nio quer por6m ver concedida demasiado irreversivelmente i pr6pria coisa,

ou a si pr6pria na pr6pria coisa. Por conseguinte, desvia a plena coincid6ncia dessa unidade

sistem6tica, da pr6pria coisa que se fosse a si mesma essa realizagio, para a modalizar em

consideragio reflexiva lateral, nossa e i ilharga da coisa, dessa colossal propriedade que lhe

6 usurpada (a de fazersistema), mas que 6 reconhecida, no pr6prio facto de ser a ela e nio a
outra que, "conduzidos pela experidncia ao conceito (...) de um fim da natureza- (KlJ 27g),

ou "pela mat6ria orgarizada, [que] necessariamente e por si mesma conduz ao conceito de si

como um fim natural" (KU 300), assim "determinamos" na nossa reflexEo "cognosciliva"

(no regime do dirbio descomprometimento objectivo do juizo reflexionante segundo

m6ximas particulares), como a rinica propriedade (por n6s congemin6vel, e v6lida apenas

para os congeminadores) que caracteiza essencialmente a coisa e, pois, a constitui nela

mesma como ser orgAnico.

Quer dizer: o modo como a mesma ideia de todo como fim - que reconceptualiza a

ideia (exclusivamente racional) de fim (KU 285, 289) numa entidade conceptual polivalente

hibrida de ideia, de conceito "como se" de entendimento e de "conceilo regulalivo para a

faculdade de juizo reflectinte <reflektierende>" tKU zg4-s, subl.n.l 6 utilizada

reflexivamente, n5o consiste em darmo-nos a compreender, nos tnicos termos de

compreensio para n6s possiveis, como 6 que o todo 6 causa final das partes de um organismo

vivo (o pr6prio todo), tomando imediatamente essa determinagio como modo nosso (em

termos de ideia-representagio exterior) de compreendermos o nexo todo/partes, o qual,

quanto a ele mesmo, precisamente ndo se comporlo (sc., causando teleologicamente como se

fosse uma ideia racional) tal como dele, indesvend6vel, a nossa compreensdo obt6m esse

mero equivalente compreensivo, satisfat6rio apenas para si mesma: n6o: a nossa reflexio usa

a ideia de todo como causa final das partes, n6o para reflectir um acontecimento

inatingivelmente outro, mas para atribuir essa mesma causalidade final ou por conceito ao

pr6prio acontecimento. Como? Reflectindo que o seu modo de compreensio, que atribui ao

objecto compreendido, possa ser efectivamente o dele, mas com uma inflexio decisiva: que

o modelo por onde a heuristica reflexiva comegou - o da ideia de todo exercendo a fungio
final tfpica: "colocarmos (l) a ideia (2) do efeito (3) da causalidade (a) da sua causa <die

Idee der Wirkung der Kausalitiit ihrer Ursache> como condigf,o da possibilidade dessa

causalidade" que se encontra no fundamento da pr6pria causa (KU 279) - e pese o aparente

interdito a qualquer "als ob", que vem atalh6-lo a meio caminho -.,[em rigor, o organismo]

(...) nno tem nada de anal6gico com qualquer eausalidade que conhegamos" (KU 294) - seja
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retransformado no modelo de uma causalidade e uma conceptualidade tio inauditas, dada a

sua singular sinergia - 6 o cardcter de "contradigio escondida" suspeitado ao .,fim natural,,

(KU 286) - que precisamente excedam a analogia com qualquer teleologia conhecida; a

qual, acabamos de o ver no quadrado factorial, complexifica o nexo simples causa/efeito do
seguinte modo: a causa s6 causa o efeito se e quando a sua causalidade (o seu

dinamismo/operatividade propriamente causantes) ndo for a sua pr6pria, e determinada por

si, mas advenientemente pela ideia do efeito, o qual deixa de ser efeito directamente ..da

causa" (n6o qualificada) para passar a s€-lo, sem molidrismo (muito pelo contr6rio), da

"causalidade [qualificadora] da sua causa", desdobrando-se "circularmente" a ideia em ideia

do efeito e (nesse estatuto) em condigdo da possibilidade dessa causalidade, a qual

requalifica [em final] a [causalidade meramente eficiente, e que continua a s6-lo sob

requalificagio dessa eficiCncia da] causa.

Em tudo isto, o que a teleologia "conhecida" enuncia (e a sua formulag6o - que 6,

em parte, a da ac96o intencional, pnitica ou t6cnica, que nio imuta a causalidade-tipo da

causa - vide infra -; em parte j6 a da acgio livre supra-sensivel, imutante - parece

estranhamente convir, assim literal e nem sequer anal6gica, para descrever a ocorr6ncia de

um organismo vivo, "inanalog6vel") 6 o que precisament e o'diz muito pouco da natureza

quando [a analoga i acgio t6cnica ou i intencional]; pois ai se pensa o artifice [o agente] (um

ser racional) fora dela" (KU 293\. O modelo teleol6gico sem an6logo que queira estar ir

altura do fen6meno do vivo, consiste em transformar e remodelizar esta ideag6o racional

exterior do efeito como causante transformacional imutante ou "subordinante', da

causalidade-tipo da causa que reciprocamente haverd de produzir esse mesmo efeito - em

uma ideia do efeito que determina, teleo-ideativamente como uma causa intencional (mas

iustamente ndo podendo s1-lo), internamente nesse efeito e como esse efeito (fim,

"intengio" e causagio internos), essa mesma causalidade da causa: ou seja, acometer, ao

todo como tal (e como ele pr6prio a sua pr6pria ideia, e n6o como aquilo que 6 tido na

nossa), o conjunto de propriedades efectivamente causanles como se intencionadas pela ideia,

que antes estava em e era a de um ser racional fora dele, e que agora se lhe

<<consubstanciou>r. O contrdrio do que KU 291 estatui: nio uma ideia de todo nio causante,

mas um todo causante (como se) ideativamente. Porque sendo o nosso reflexionar - nessa

forma que aqui 6 visto tomar, e que 6 a da judicagio por parte de "um ser racional fora

desse" ser vivo por si considerado que compreende para-teologicamente a causagio final

nesse organismo como se um outro ser racional (outra vez e sempre fora dele) lhe a
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providenciasse pelo exercicio de uma intencionalidde benfeitora, como outrora os deuses

insuflavam e organizavam a vida assoprando na mat6ria param6rfica - estaria tio pouco ir

altura da causalidade sem an6logo do organismo vivo quanto o est6 a analogia com a
intencionalidade ideativa-causante exterior de artifice ou agente, analogia ir qual o juizo

reflexivo, evitando expressis verbis essa mesma auto-causagio "como se ideativa,', est6 a

repetir: pois 'oum ser racional fora dela" (KU 293) continuariamos a ser n6s enquanto

reflexionantes, se o reflexionar decorresse como aqui detalhado por Kant, e um tal juizo
reflexionante estaria tio distante de reflectir a vida quanto qualquer artifice de a fazer. O
impasse em que Kant aqui, e t5o delevelmente, se coloca 6 inexplic6vel ao nfvel das

vigilOncias autorais de coerOncia doutrin6ria ou de texto: tereo que ser motivos do

inconsciente textual os que aqui assomam sintomatologicamente i superficie de discurso

quase limpa onde, todavia, deixam agugada uma disson6ncia de um quarto de tom. eue
entronca(ni) (in)directamente com outra, a da passagem-ao-sistema; et pour cause.

3.2. Propiciagio da relagio propfcia da necessidade ir liberdade pela

relagio propicia (por aquela propiciada) do mecanicismo i
teleologia: irredutibilidade do organismo e especificidade da

reflexividade concebente-judicotiva. a problema do *organismo,

vs. a vido

O alcance de tudo isto, s6 muito mais adiante o teremos medido: o da preparagio da

"subordinagio" da causalidade eficiente determinista da natureza (entendida como sistema

da necessidade) nEo s6 i, como pela causalidade da liberdade (KU LV), atrav6s da etapa

intermddia, que cumpre d Kritik der tlrteilskraft (a faculdade de articulagio de faculdades)

realizat, desde a fundadora possibilitagSo da reflexividade pura (est6tica, sem conceito), dr

teleol6gica (com conceito, e por isso "objectiva", mas "formal', [KU, $ 6l]), na qual
promove o (enxertor> vivo e "vivificante", digamo-lo em par6frase [KU 2gg...], da

causalidade teleol6gica final-natural sobre a causalidade eficiente das partes do organismo,

tomadas nisso partes-totais ou pelo menos partes reciprocas, cujo "principio do mecanismo",

sem se ver por isso "danificado" (KU 301), nio menos sofre, mais que uma dupla orientag6o

de obedi6ncia, uma verdadeira inmutagSo - sempre salvaguardada a mera reflexividade
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formal deste segundo princfpio, apenas de consideragSo e nio de deterrninagio, donde, n6o

antinomiz6vel (KU $$ 69-71) -; inmutagdo que, alargada, por Beurteilung (KIJ, g 67, titulo),

a sistema dos fins, viabilizaria, sempre s6 reflexivamente, a prestabilidade da nattxezaa uma

admissio nela mesma da causalidade e da efectualidade livres, pois que aquele seu sistema

dos fins sup6e como fim fltimo precisamente a acgio final daquele ser que, como ser

racional liwe, 6 fim para si mesmo ao realizar-se nos seus fins morais, sendo aquela acgio

final, aquele fim fltimo da natureza, e estes fins morais, o mesmofim, que devem poder ser

realizados na natureza fenomdnica e nisso mesmo realizL-la a ela no seu fim riltimo, para o

qual - como coalescdncia do supra-sensivel qua svpra-sensivel (o ser racional liwe e o que

nele age como "fundamento inexplic6vel" [porventura a-"causal"] da "sua causalidade

/efectualidade" no mundo sensivel) com o sensivel qua sensivel - ela, mundo sensivel, d

incapaz de oferecer mais do que "como se" a propiciagio sist6mica e conferir assim um

satisfat6rio desfecho i solug6o da Terceira Antinomia da razdo pura: a plena concordincia

final dos planos separados enquanto separados - mas apenas a titulo de um complexo

articulat6rio, conivente e mutuamente pressuposto, de postulados, de als ob, de

metacomposigdes como o interesse (anti-est6tico) e intelectual pelo belo (desinteressado), de

uma problemdtica passagem ao sistema, de usos mitigadamente regulativos e reflexivos

v6rios, que perdem em atenuagfro modal o que ganham em extensio, e ganham em incertas

conjecturagdes bem ajuizadas o que n6o ganham em poder garanti-las, de suposig6es

projectadas sobre o supra-sensivel na sua suspeita relagio com as vocagdes metafisicas das

ideias da razdo e evocag6es p6s-criticas das mesmas, de conformidade <indicial> das belas

formas com o acordo livre de n6s connosco mesmos apenas a seu prop6 sito <<acordado>> (em

ambos os sentidos): numa palavra, nada de todo este horizonte conferindo mais do que um

repropor, ao seu "que devo fazer, que me 6 permitido esperar, que 6 o homem?o', a reiteragflo

sisifica do seu interrogar no seio de tais extremos indfcios (extremos, n6o s6 porque indicios

do remoto, mas por exiguamente indiciantes): Kant € nisto o primeiro dos grandes

historicistas da racionalidade (concedamos: humana) a propor a Hist6ria como dimens5o da

realizagdo do (racionalmente autoproposto como venerandamente) realizdvel, mas a propdJa

ao modo de constelagSo criptica; menos crfptica do que modalizada, 6 certo - aquilo que

Adomo, que no seu mote do "Dia meridional" conjugarA o kantismo do est6tico natural e

artistico e do teleol6gico-moral com o socio-historicamente critico da razio, retratizar| na

VerheiBung, na promesse de bonheur. Em suma, Kant porventura mais arquitecta um sistema

de indiciagdes regradas, recomendadas pela sua pr6pria extrema pregnincia formal ademais

fiscalizada pelo implacdvel cat6logo dos tftulos de restritividade criticos - do que um



criptograma. E a virtuose conformidade - algo viciosa - ao seu proprio fim do sortil6gio

formal desse sistema, arrisca-se reconduzi-lo i hipnose (ou "suefio de la raz6n,,) de um

dogmatismo neo-critico ou criticismo neo-dogm6tico, o de um (como se) sistema da natureza

e da razdo moral em rota fadada na hist6ria civil humana quq a falta de outra auto-restrigao

que nio a pr6pria i restritividade do seu "como se", faz como se esse ..como 
se,,,

alcandorado ao seu proprio sistema (que 6 por natureza autoconfirmativo) periclitasse no

beiral tentador entre uma exaustiva interconfirmagio arquitect6nica de formas

(mesmo, ex.g., uma modalidade n5o-dogm6tica como o postulado, de extensio prdtica,

da "imortalidade" 6 cuidadosamente necessitado por implicag6es formais que ditam

dever-se poder pedir o tempo extralongo de realizagio de um imperativo absoluto que s6

evita autocontradizer-se, requerendo-o)

e a austeridade de manter o reflectido (ex.g., o todo do organismo 6 causa final da

causalidade das suas partes) em estado de mera reflexio, sc., n5o a de que assim 6, mas a de

que assim seja (s6 para a reflexio) ou a de que assim fosse (se nio fosse s6 para a reflex6o, a

qual nio deixa todavia de co-reflectir que talvez n5o s6 para si no de certeza para si). E que,

num sistema do como se, faz-se como se esse como se fosse sistema).

Mas, para tanto podermos chegar a p6r em evid€ncia, impde-se reexaminar, por

etapas, em que consiste propriamente o par indissohivel ser vivo / juizo reflexivo.

Diante da presenga compreendida de um organismo vivo, somos levados a reflectir
que o modo como este est6 constituido 6 incomensunivel com o que qualquer artifice (cujo

modelo comega todavia por nos servir de compreensio por aproximagdo e analogia, para

acabar de o fazer por afastamanto e, digamos, ratio inanalogabilitarir) poderia jamais

projectar e executar - porque o de um sistema de partes infinitamente mais perfeito que o das

pegas de um mecanismo de relojoaria existindo formal e funcionalmente em razio reciproca

do seu encaixe umas com as outras no perfazimento de uma unidade total de funcionamento

que (pensada e executada pelo projecto de um artifice) 6 a intengSo final construtora e

construida dessas partes todas e do seu pr6prio todo, chamado rel6gio; a saber, partes

"rapidissimas" de uma reciprocidade org6nica tio mais vertiginosamente encaixadoras

interiormente de umas nas outras, tio e tanto mais antecipadamente presentes no pr6prio

0mago das recfprocas, que 6 atravds delas que cada uma e todas sao, e sio produzidas, e que

o todo desta totalidade 6, e 6 produzido.
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Mencionernos ainda os outros titulos de autonomia do biol6gico: a s6rie daqueles

desempenhos engendrantes-produtivos <erzeugend> vitais que mais inclinam para reflectir
que o organismo n5o tenha sido posto a produzi-los, nem tEo-pouco sido posto a p6r-se a si

mesmo a produzi-los - que produgSes?: assimilar mat6ria inerte organizando-a, e crescer; ou

reproduzir-se; ou vicariar-se; ou regenerar-se; ou enxertar-se (KU 2g6-g, zg2) - mas se

ponha a si mesmo a p6r-se a produzi-los). O crucial nio 6 apenas que a compreensibilidade

solicitada pelo fen6meno da vida (e por n6s satisfazivel sob condigoes) seja a de uma

causalidade final infinitamente mais perfeita do que o mais perfeito dos mecanismos e seu

artifice, mas sim que o todo org6nico seja a tal ponto interiormente a si mesmo nas suas

partes causa de si proprio que, nio apenas dispense qualquer artifice infinitamente mais

perfeito, ou causa produtora exterior premeditante do fim a atingir no s6bio conluio dos seus

meios, que o montasse (porque a sua plena simultaneidade morreria de sucessividade, e do

atraso das pegas a chegarem umas is outras desde fora uma das outras, de si pr6prias, e do

todo - e nio, porque nio pegas e partes, mas vida do todo, instantaneam ente "de dentro,, -
nunca nada nasceria), mas seja, na generosa bio-grafia do gerundio, esse "organizando-se a

si mesmo" (KU 292) que se dispensa de recorrer a si pr6prio como ainda ao artifex sui

interior ou intrinseco, ou substancial, que pusesse, mesmo que para si mesmo, o seu fim
ideado dissociadamente do seu pr6prio sCJo jd, ou dissociando, o seu ser, de s€Jo. por

outras palavras, a vida n5o 6 feita, nem ideada, ndo h6 nela distdncia nem temporal nem

Ontica entre a projecaio e a re,alizagiio do fim, ou: ela € a realizagio de um fim n6o como

causalidade por conceitos nem por agenciamento, exterior ou interior, alheio ou pr6prio, de

um que faz e um que 6 feito, de uma activa e uma passiva (sequer de uma reflexiva) do

"fazer" ou do "produzir" ou do "engendraf' (todos verbos safdos do perimetro dos

reconheciveis e reproduziveis i escala da nossa experiEncia intelectiva [KU 309-3lOj;. nito
ainda de outro modo: num "produto organizado da natureza em que tudo 6 .fim e
reciprocamente meio" (KU 296), a causalidade das suas causas n5o tanto 6 determinada por

um visar-se ou intencionar-se o efeito que 6 o todo (o pr6prio organismo) como fim, visto
que, aqui, o organismo nio 6 mais ele pr6prio no seu aspecto de um todo congregado como

somat6rio de fungdes - digamos: um coelho, ou uma ac6cia -, mas ele 6 o puro operar

orginico-totalizante (ou propriamente a vida vivificante), o formante / formado circulat6rio

nas "partes" e nas "partes" todas e no total de "partes" (que, pela reciprocagEo, sio partes

totais quando vivas, partes mortas quando <gartidas>): quer dizer, a vida n5o se "visa',, o seu

modo de exercer a finalidade nio € um de-partes-ao-todo, de fungEo a funcionamento, quer

dizer, de distAncia faciente ou intencionante, de um "destinar-se a", perdida a vida no tempo
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morto dessa espera. O todo autocausal de um puma nio se prernedita conceptualmente como
efeito, causando depois, essa premeditagio, as causas particulares actuantes por seu turno
como meios teleon6micos de produgSo desse efeito - nem consente que demiurgo algum lhe
o congemine (mesmo os pais sio pais do vivo, nio da vida, da qual sio tio filhos quanto

bisnetos): 6 um conceber-se que repele o conceito, uma intencionalidade sem inteng6o. A sua

definilio procede, pois, por via apof6tica: pondo a analogia possivel para a demonstrar.

Se conceito h6 nesta causalidade "desanalogdvel" da final (conceptual-intancional),

ser6 o de um "conceber-se": o organismo vive, nio visa viver, 6 j6 o fim, nio tem (nem

sequer a si pr6prio por) um. O ser org6nico rechaga qualquer ideagdo,exterior ou interior, do
efeito (6 uma intencionalidade sem intengio) e qualquer efectuaqdo do fim: nenhuma das

respectivas causas mediadoras 6 menos fim que o suposto fim, o qual nio pode senio j6 estar
efectuado antes de Qualquer efectuagio: a fracaSo de tempo em que o esperasse, chamar-se-
ia morte; e a efectuagio simult6nea com o seu efectuado, porque efectuagio por ele
reciprocamente efectuada, requer6-lo-ia - se a ordem 6 bern a da efectuagno - j6 efectuado

antes de si (o que 6 o caso), ej6 efectuante (o que n6o o 6: o efectuante deixa escorrer de si o
cad6ver do por-efectuar).

Nesta sequ€ncia, encontra-se aqui o momento oportuno de retomar a esclarecer o
ponto supra-referido - no inicio desta secgio, e em conexEo com o tema da <<conceptualidade

generativa>> -, da nio-redund6ncia dos enunciados kantianos, aparentemente hom6grafos,
descritores da virtude causante exercida na dupla direcaio da reciprocagio todo/partes. Uma
tripla encruzilhada tem6tica se v0 aqui envolvida: a intercomposigao das composig6es de
causalidades teleol6gica/eficiente e liwdmec0nica uma com a outra; o nexo
organismo/reflex5o/sistema; a analogia; causalidade por conceito/vida.

A ter como respectivo grande contexto sempre presente 6 a transferibilidade riltima -
para a composigio causal de uma liberdade (supra-sensivel) realizada na, e realizativa da,

necessidade (sensivel), cumulativa da <esperanga criticu que estiliza ogivalmente o inteiro
programa filos6fico kantiano - deste modelo de composigao causal (que comp6e
reflexivamente uma causalidade mecAnica determinante com uma final reflexionante, n6o
antin6micas graqas quer a essa bifurcag5o da dupla compet€ncia da faculdade do jufzo, quer
i retoma unit6ria dessa bifurcagio a partir de uma das suas hastes, mas entio precisamente a
cujo regime 6, dos dois, o n6o estatuinte e o nio '.n6mico,,, logo, nunca antinomiz6vel
porque - suspensivo em sua reflexividade in-objectivada por ocasi6o de objecto - nio t€tico,
posicionante, assentante de tese: nio anti-tetizlvel). E n5o apenas enquanto modelo ensaiado
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reutiliz6vel; nem sequer somente a titulo de veiculo intermedi6rio suavizador da dicotomia

abrupta dos dois reinos, necessidade e liberdade, ou melhor, diz Kant na Nota de KU LV,

possibilitador do condominio por eles exercido sobre o plano de realizagdo rinico que 6 a

finitude cumprida sem sofisma no campo fenom6nico ("A resist€ncia ou a promogio n6o 6

entre a natureza e a liberdade, mas sim entre a primeira como fen6meno e os efeitos da

irltima como fen6menos no mundo sensivel" - ibid.), ao "torna[r] possivel, no conceito de

uma conformidade a fins da natureza, a passagem da razdo pura te6rica para a razSo pura

pratica, isto 6, da (...) lei para o fim terminal <Endzweck>, (...) que apenas na natureza e

com a concord0ncia das suas leis se pode tornar efectivo" (KU LV): mas ao grafar a

causalidade liwe, n6o directamente sobre um tecido fenom6nico urdido pela reg€ncia do

nexus effectivus "descendente" do entendimento legislador (KU 289), mas por este, "als ob"

recambiado numa teleologia (ascendente-edescendente) da natureza generalizada a sistema

dos fins (heuristico-reflexivo-regulativo), despoletado a partir do caso exemplar do ser vivo

<uja "propriedade impenetn{vel" (KU 293) rima (no "supra-sensivel (...) [no qual] se

encontra o principio suficiente interno da possibilidade de uma natureza" [KU 317f, e

nomeadamente moterialiter specrata, com o "n6o descortin6vel(...) do acordo [duplo entre]

leis da natureza [e] principio formal das leis [morais/liwes] da razio" [KU LIV]; sendo que

este sistema dos fins de uma natureza <<reorientada>> de mecAnica a quasi-orginica suporia

por sua finalidade riltima precisamente a realizagio do mesmo acontecimento nela

introduzido pela realizagio, no seu corpo material de fen6meno, da liberdade na sua propria

consumagio final, acontecimento que ela n6o basta por si mesma a efectivar, parecendo -
contraditoriamente - incapaz do seu proprio fim, segundo o qual unicamente pordm ela

poderia ser aquilo que 6, e requerendo que o seu fim - ela pr6pria - lhe seja

consumadoramente realizado aporentemente de fora e por uma instincia (a razSo ern

liberdade) com a qual toda a sua Zweckmdssigkeit na Gesetzmdssigkeit testemunha

fervorosamente (ir mera reflexio...) estar de acordo. Adiante recuperaremos o alinhavo

kantiano, fecho de ab6bada nos pincaros de um <<als ob de als oDs>>, que manifestara que

presumivelmente essa dita instincia supra-sensivel se abre a si mesma no (e sob a forma do)

sensivel a sua pr6pria heteronomia; donde decorre que a auto-impossibilitagdo passiva em

que a natureza sensivel se vA de a si mesma se cumprir (mas se ela se organiza ent fungio de

um fim que deve poder de per si cumprir, e nio ver ser-lhe cumprido por outra inst0ncia

<<coadjuvante>>, a inexequibilidade desse fim desmembr6-la-ia retro(in)activamente, e a

deixaria restante em p6treo mecanicismo cego - o que em certa e subtil medida i o que

justamente acontece -) coincide com a auto-impossibilitagdo activa que a ascese do
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substrato supra'sensivel da mesma a si prdprio nela se impde,nao se dando por virtualmente
jA feita a tarefa d qual s6 a ele cumpre dar acabamento (na arriscada suposigdo de, se n6o
uma identidade num6rica no an sich substancial, pelo menos lun, ou sint6nico, ou
homog6neo continuismo "substratual" do supra-sensivel da natureza - e nela <influxivo> i
escala da mat6ria, da particularidade legal e da sistem6tica dos fen6menos - e do nosso
proprio substratual supra-sensivel de seres racionais te6rico-pr6ticos), a qual tarefa 6 a da
propria realizagio do substrato supra-sensivel da natureza no seu estrato sensivel (a

efectivagEo do seu Endzweck) aquando da realizaSo nela (dele/de si realizativa) do nosso (o
qual 6 esse Endzweck dela: sc., o fim que 6 fim para si pr6prio, e que ao consumar estes seus

fins finais se consuma como o fim assim por si nela autofinalizado da pr6pria ordem da
natureza). O aclaramento desta unidade no supra-sensivel, e a reapreciag6o integral e
completamente satisfat6rio desta questio (e sobretudo no papel absolutamente nuclear e
decisivo que tais apuramentos desempenham na elucidagio da relagio omnimoda entre
estdtica, dialectica do iluminismo e filosofia da hist6ria no entrelagamento significativo em
que, a marc6-la hist6rico{eoreticamente num arco de tempo que em si mesmo 6 revelador,
encontramos as figuras de Kant e Adorno ao nivel reciprocante da "metacritica,, e da
"segunda reflexio" em que a sua co-pertenga ao ciclo DA os tem conjugados) aconselham
ainda a interposigio de alguns percursos preparat6rios, e precisamente a retoma daquele
mesmo em cujo percolTer nos encontr6vamos (o exame do par ser vivo / juizoreflexivo; mas
agora em rede com o tema da composigio causal eficiCncia/finalidade e com a questeo da
pertinencia do modelo da causalidade do/por conceito para permitir reflectir o organismo -
de que, a fechar o circulo, voltam a depender quer a compreensao (reflectida) da estrutura e
natureza do organismo vivo quer, correlatamente, o estatuto da operagio de reflexionar e a
sua jurisdigio "objectiva-formal"; a respeito do ..objectual-real,,; 

de onde, uma vez mais, a
pertin€ncia da passagem do fim natural a um sistema dos fins da natureza que coincida com
o dos fins da razio - ou melhor, seja por este coincidido e per-sistematizado) ; a razdode um
tal recruzamento expositivo reside na necessidade de tornar sin€rgicas drvore e floresta,
alcanee sistemdtico final j6 integralmente visado no pornenor doutrinario que o substancia, e
intelig€ncia desse pormenor na magnitude da sua dimensio latente.

lnsistamos na indagagio do modo como o vida vive:

O rigor do texto kantiano nesse particular 6 quig6 maior no que nele est6 dito do que
no que ele diz; tal paralaxe infima vai de mios dadas com a incongru€ncia gest6ltica (como
naquelas figuras comegadas em dois tubos e acabado em tr6s hastes, sem visivel ponto de
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metamorfose algum) do pequeno parigrafo problemAtico de KU 29l,local do crime - de um

crime ele pr6prio ainda, n6o tanto por desvendar, mas por identificar - ao qual n6o mais

deixaremos de voltar; ambas portadoras catdrticas do inc6modo da lrybris da passagem ao

sistema (KU $ 67).Para apreciarmos a medida hist6rica da conversio desta questSo quid sit

em questSo an sit e, destas, em obitu6rio quod non est ("da| das Leben nicht lebt', Af e+l'l,,

que 6 a peregrinagdo a que o presente capitulo se prop6e e se exp6e (para indagar no final

sob que condig6es a Apparition - n6o a do Dia meridional com que, j6 desconfiado, o nosso

itiner6rio despontou, mas a de uma hodierna e futurivel "participagEo nas trevas" [<Methexis

am Finsteren>, At 203-S e 65-71- pode ainda ser, como abstracado enigm6tica do Novo,

dialectizante da dial6ctica do iluminismo extrema, com e contra ela e, nisso, reificag6o - e

"mercadoria" -"absoluto" e cifra do Reconciliado),6 sumamente instrutivo acompanharmos

a maneira como Kant resgata o vivo do modelo de mecanismo (e, ao limite, do da pr6pria

teleologia, no que esta tern de modo conceptual da causalidade da causa), apenas para o

deixar recair, sob a regressada fascinagio da presidOncia principial da ideia como principio

supra-sensivel, no avatar do mecanismo "orginico" absoluto: o sistema. MecanizagEo ->
sistematizagio -+ hiper-racionalizagio + reificagEo --r abastracaio + tenebrizagio do vivo

- da vida, no duplo sentido da sua pulsatilidade biol6gica e de uma biografia hist6rica ainda

demasiado 'tniversal" da humanidade racional - no seu diminuendo em crescendo, v€m a

ser o Mesmo. A galeria ilustrativa, por n6s convocada, das suas (de)cifragdes em obra-de-

arte, que vio de Ernst e Poe a Kubrick, Malevitch, Picasso e Eco, revezar| as facetas do

respectivo caleidosc6pio, devolvendo mais chispantes, desde a reflex5o imanente assim nela

fermentada, as chaves te6ricas adornianas que a conduziram. Em Kant, o grande pano de

cena que hd literalmente a escancarar 6 o da dupla direcado de uma reconsiderag5o

respectivamente extremadora de - de um lado - a acentuagio muito maior no ohne Zw*,kda

Zweckmdssigkeit estdtica do que nesta sobre aquele, a representar o p6lo de um pensamento

libertador; do outro: a relev6ncia da perda de inoc€ncia que 6 a manobra tripla da passagem-

a-sistema (a saber: o pr6prio acto em si; o seu coroamento no reencontro com o resultado de

iddntico movimento da parte da raz6o pr6tica envolvendo a "incompreensibilidade" da

"subordinagio" da ordem da necessidade - modificada em teleol6gica de reflexio formal,

como vimos - i da liberdade, e suposta nesta a satisfagio dos postulados pr6ticos, quer na

sua versio empirico-hist6rica e comunit6ria, quer na sua estrita vertente <metafisica-pnitica>

teologizante, individual e supra-sensivel, quer na inconfigunivel compatibilizagflo das duas

variantes entre si; e o fazer reverter a seu favor a que seria a riltima barreira ao sistema - a

sua modalidade nio+€tica do "s1m-", a condicionalidade meramente reflexiva do "als ob",

t86



que nao 6 sequer convertivel ern conjecturo, em possibilidade, em oproximaqdo ou em

modelizagdo virtualmente tuteladoras do objecto - uma vez conversa tal suspensividade do

sistema na sua alma mesma, como veremos, e que 6 o que justifica o tom como se

afirmativo, o teor de regozijo imanente do rigor insuspeito, a afoileza da intervengio

recorrente e inexonlvel daquela que 6 a cliusula de contrabalango do "als ob" - o "n5o poder

deixar de ser que", o "dever poder ver-se satisfeito de", sempre passados por daras de ecran

numa regiio do an src& subitamente sobrecarregada de tr6fego e de protagoniz-agdo eruptiva

do seu cdlebre "dap da erscheint" - com que Kant leva at6 ao fim e a fecho sublime de

ab6bada, como se nio fosse "como se" nenhum, a impressionante concordAncia reciproca de

todas as regi$es cindidas da fracturante arquitecturagio critica: concordincia [, porque]

confirmada [,] sem afirmagio). 56 estabelecida e intensificada nela pr6pria (num nosso estar-

a-v€-la ininterferente) a tensio entre estes dois extrernos, os quais, um condigSo do outro setr

apogeu, e nisso crimplices sob a designagilo de Kritik der Urteilskrafi, assinalam no destino

interno desta obra o da filosofia vindoura e o do tempo hist6rico adveniente, diviso como

sempre e mais que nunca entre as propens6es do id6ntico e do nio-id€ntico, da

racionalizagio e da estetizagio, de mimese e ratio feitas crase na arte de vanguarda

(em termos kantianos: o de um sistema imponente da Reconciliagio, em tipica

acentuagio da dial6ctica do lluminismo, e o da indicagio da via est€tica do seu resgate,

por nio-identificagio reflexionante pura, que vir6 at€ Adorno e i sua e nossa diagnose

de uma patente viragem do paradigma cultural e filos6fico numa radiciagio estdtica da

racionalidade te6rica e da pr6tica);

s6 estabelecida, dizfamos, essa tensio e verificada aquela que poder6 ser a tltima palavra de

Kant a seu respeito, estar6 estabelecido suficientemente o telTeiro de debate face ao qual, seu

herdeiro metacritico, intervir6 Adorno. (A proveni0ncia e os termos kantianos que,

reproblematizados, a sua Teoria Est6tica por6 tScita e explicitamente em jogo, a amplificagio

do quadro temAtico a que o complexo jtizolparalinguagem/construgio /sentido/conteirdo de

verdade, obriga, exigirio, muito para al6m dos presentes desenvolvimentos, um amplo

capitulo de exposigio articulada de KU e AT em coqiugagdo com a teorizag6o lingulstica de

um tem6rio nuclear girando todo ele em torno da "aconeeptualidade": o da langue; da

relagio "som/sentido"; da metdfora; das fun96es po6tica, metalingulstica, referencial e

expressiva; da relag6o langue/parole reteorizada em termos de uma <fungio musical>>

exponenciando as podtica e metalinguistica; entre outros autores, em Saussure, Merleau-

Ponty, Cassirer, Ricoeur ou Jakobson; e tergando problem6ticas simbolistas, estruturalistas e
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fenomenol6gicas num horizonte lato pontuado pelos referenciais te6ricos de um Barthes, um
L6vi-Strauss, um Jos6 Gil, um Merleau_ponty, um M.EIiade).

Em presenga deste quadro, acima apontado, das forgas hist6rico-tem6ticas que a
partir deste complexo doutrin6rio kantiano se virdo a expandir apenas porque j6 o atravessam
e construturam de origun no seu ceme (importando-nos, em regime DA, Ier
prospectivamente a sua letra na medida retrospectiva em que o seu espirito se lhe devolve),
indaguemos ent5o, detalhadamente, sobre o modo kantiano de acercar o fen6meno do
organismo.

Dir-se-ia que Kant emprega reflexivamente um conceito operat6rio complexo
propiciado pela natureza de faculdade conjugadora de faculdadesrr que 6 a do juizo. Nessa
complexidade convergem duas linhagens da sua g6nese: a da sua construg6o como
representagao e a da sua construg5o como operag5o (ao fio do duplo sentido da palawa
"faculdade", em Kant: fonte de representagdes, e relagio-tipo da representagio ao real. No
que toca i primeira: reflectindo a partir de uma certa sintese de determinagEo conceptual
intuig6o/imaginagio/entendimento, a do nexo causal de efici6ncia, reconhecida em si mesma
como insuficiente perante as propriedades excedentdrias que o fen6meno continua a
apresentar-lhe; vendo-se por isso convidada a prospectar um modelo altemativo, de que
encontra (apenas) analogia (e apenas e unicamente) num conceito de ligagio causal segundo
fins, entSo tipicamente um conceito de razio, como faculdade nio s6 a {nica capaz de o
pensar, como aquela que 6 precisamente por ele que, como vontade, se determina a agir (KU
289 e 285); mas logo reconfigurando um tal conceito racional, de ideia, em conceito com
objecto, e, de conceito com objecto (i.e., de entendimento), em conceito niodeterminativo
de objecto, ou melhor, nuln conceito que procede como-se ,,determinativo,, (termo
aparentemente espfrio assim justificadamente ocorrente logo no infcio de KU 291), mas por
parte de um entendimento ao qual a reflex5o judicativa primeiro levara a adquiri-lo, para em
seguida os usar - tal conceito e tal sua faculdade - num regime des-legalizado, quer dizer,
sobre-aplicando a sua operagSo reflexiva i aplicagao conceptual-determinativa do
entendimento, para simultaneamente poder dispor de um nexo de determinag5o (o
entendimento usando o conceito) e da respectiva suspensio (esse usar, usado), ou de uma
forma que n5o anula e perde o conterido que a contraria, mas o mant6m como tal num estado
quenioCodelenemodeixaentregueasipr6prio,eque6oestadodessaformareflexivaa

ret€-lo apenas para ela. Poderi ent6o dizer-se que um tal conceito chegou, enquanto
representagio, ao seu apuramento como conceito complexo "para a faculdade do jufzo
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reflexiva" (KU 295), ou que 6 um conceito de reflexio (Deleuze, ib., p.90), ou que 6 um

conceito da pr6pria judicagio, da pr6pria reflexividade, a qual, se 6 por ele orientada, 6

tamb6m dele, infieru, confeccionante. Esse seu estado final de confeccionado ou confectum

n6o deve nunca ser confundido com o de factum: mesmo no reflexionar mit Begriff da

faculdade teleol6gica, a conceptualidade nunca se acha concebida, por acabadamente

reflectida - o seu nio ser determinante e o seu ndo ser determinado sio siameses -, e o

conceito conserva-se em instabilidade din6mica reflectinte, como veremos e 6 absolutamente

decisivo para o ponto que tratamos, e que encontra equivalente - no outro tipo e extremo do

jufzo reflexivo - na <forma abertu estdtica, a qual (tamb€rn caber6 mostniJo) nio 6 menos

reflectida enquanto forma pregnante do que epigeneticamente formada durante a sua reflexao

impregnante. (A saber: a reflexio imaginativa da forma em busca do conceito que a diga e a

entenda no seu especiosissimo absoluto morfol6gico (a pontos de inidentificdvel) - grosso

modo, o exercicio do juizo est6tico do belo -, meta-morfosico num tal movimento, aquela

reflexio, diziamos, experimenta-a, percore-a, i forma sensivel bela, nessa sua desigualdade

a si mesma, nessa sua inquieta inidentificagio que entra numa reflexividade que 6 mais cedo

a sua do que a nossa; assim como um tftulo altera a pura visibilidade do visfvel numa tela,

cujas formas se v€em por ele retrabalhadas ao nivel da sua intrinseca pertindncia formal pelo

prisma interior das forgas significativas - q.d., cujas formas s6o reflexionadas na sua

formalidade e visibilidade mesmas pelos quiasmas de invisible que delas, mas nos termos de

visibilidade dinAmica delas, se possam apossar, tal como 6 teorizado desde artistas

simbolistas como Maurice Denis ou Gauguin a fenomen6logos como Merleau-Ponty, e

encontra nos $$ 42, 45 e 59 da Kritik der Urteilskraft uma fonte inesgot6vel de textos-

chave).

Importa compreorder que esta representagio - um conceito de reflexio pr6prio da

faculdade do juizo (como 6 o de "fim natural') * 6, sem pleonasmo, um conceito pr6prio da

faculdade do juizo naquilo que esta tem de pr6prio, a saber, de faculdade que 6, nio fonte

origin6ria de representagio, mas apropriadora - por operagio de reflexio judicativa

arregimentando as outras faculdades e suas representagdes - destas tltimas convertidas numa

representagio que nio tanto, como nova sintese irredutivel, rastreia ainda nos seus tragos a

transformagio que assim lhes infligiu, mas que consiste numa sintese modal de tais

representag6es <judicadau; donde a multiplicagdo de f6rmulas de nansferAncia ou de

derivaqdo, espalhadas por todo o texto kantiano, como p.ex. a seguinte: "Para contudo

ajuizar aquilo que se conhece como produto natural como se fosse fim, por conseguinte
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como fim natural (...)".O que aqui pretendemos p6r a claro 6 a operagdo de reflexiot2 que

rebate a ideia em conceito e, estes, em "conceito de reflexio" (Deleuze) ou conceito

regulativors.

3.3. Anilise detalhada de KU 29lz a vida, ref6m do sistema (reflexio

retentiva e reflex5o atributiva). Insufici6ncia do conceito

representacionista face i temporalidade do organismo/sistema - e

insuficiGncia de uma analogia do inanalogivel

Cumpre neste ensejo empreender ainda uma filtima e renovada investida de an6lise

que retome, i minitcia, os implicanlur da letra mirida que nesta breve passagem deslizante

langa filamentos at6, e € n6 sintom6tico desde, remotas e derradeiras paragens do edificio

critico, que aqui joga muito, ou quase tudo, da sua pca en la guerra.

Discernindo: neste par6grafo textual capital de KU 291, a expressSo "para aquele

gue ajuiza" assinala a pertenga de toda esta operagi o (a) d facutdade do jubo; por6m, aqui,

0) ela "determind': e fiilo usando um conceito (y) "como fundamento de conhecimento da

unidade sistem6tica da forma (...)".Uma extrema dissonincia cognitiva assalta entio o

leitor: (c) o plano dojuizo, do "ajuizado" - par6g. soB.-, "daquele que ajuiza" indica, na

sintaxe temdtica do ldxico critico, tacitamente o da sua operagio exclusiva pr6pria: o reflectir

reflexionante, q.d., n6o o seu reflectir determinante sob principios do entendimento que

entio meramente "aplica" (KU 313) "nio-nomoteticamente": KU 3ll; duplicidade da

judicagio essa - a qual 6, sempre reflexiva, quer reflexione, quer determine, e reflexionar 6

comparar a sua reflex6o determinante com a pr6pria pura operagSo de reflectir (KU XLN) -
cuja confusio origina - e resolve, denunciando - a "apar€ncia de antinomia" da faculdade do

juizo (KU 314, 318). Se se tratasse, neste passo, de conhecimento objectivo determinante, a

faculdade de referdncia deveria aqui rezar: o entendimento. E € flagrante que nio trata, pois

que o caso da relagio teleol6gica partes/todo 6 reiteradamente apresentado ao longo de toda

a KU como exemplo de leis particulares e m6ximas de derivagio empfrica, n6o apriorizAveis

- se um tal termo faz sentido! -, sob o fio condutor das quais 6 mister investigar

judicativamente a natt reza, reportando apenas reflexivamente a respectiva representagdo ao

sujeito para efeitos reguladores do seu campo de conhecimentos, e nflo constitutivamente ao
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objecto, nem a fixar, para o sujeito, a concatenaglo regulada ("como se') daquele campo em

uma sua concatenag5o objectiva ("que"). (P e y) A "ideia do todo"Ia 6, drta determinar (gm

objecto) como fundamento do seu conhecimento, o que parece descrever um uso

transcendental claro: pacto determinativo (sint6tico puro) entre conceito e objecto. Por6m,

tudo isso se passa "para aquele que ajuiza"; e de um modo peculiar: neo tanto disputando

dilaceradoramente esse "fundamento de conhecimento" por parte do conceito determinativo,

de um lado, e daquele que ajuiza [que reJlecteJ, do outro, mas fazendo este riltimo de tal

maneira que essa esquizoidia sint6ctica (que o fundamento de conhecimento seja o modo

"como" o conceito determina o objecto - q.d., categorial-constitutivamente - e ao mesmo

lempo seja tal "para aquele que ajuiza" - quer dizer, apenas subjectivo-reflexivamente -),
reentre, telescopicamente enfileirada, em sua direcgio e beneficio: aquela determinagio do

objecto pelo conceito 6, nio bem disputada nem remodalizada, mas metamodalizada: 6

apenas para aquele que ajuiza <fiir den, der es beurteilt> [subl. n.], que <die Idee des Ganzen

(-..) aller Teile bestimme (...) als Erkenntnisgrund der systematischen Einheit (...) fiir den,

der er beurteilt> [subls.ns.]. Ainda que o conceito determine o objecto ('todas as partes') a

titulo de fundamento de conhecimento desse objecto, posto que esse fundamento de

conhecimento actua "como" tal para o que isso <es> ajuiza. fudo quanto por ele 6 actuado o

6 tambdm apenas e unicamente fur den, der es beurteilt Quer dizer: de um s6 golpe, o

reflexivo esconjura o als, o modo de intervengio, do conceito determinativo transcendental,

do conceito t6cnico e do conceito consubstancial ou modo "causal de si mesmo do pr6prio

ente" (KU 291) (o "todo" - mas s6 por este e pela sua causadas-causas as partes e a
causalidade destas). Mas nio substituindo-os por um quarto modus: nio: aqui neste passo, e

pela primeira e riltima vez, este reflexionar reflexiona - i.e., apresenta-se neutralizadamente,

inofensivizadamente - uma relagio determinativa do conceito ao objecto (reconhecido este

como "unidade sistem6tica"), de prefer0ncia a uma relagio j5 intrinsecamente sistemdtica

(v-g- causal) dos mesmos; tal como no antigo mito os deuses, entre o invejosos e o
ameagados, seccionaram e condenaram i correlagSo bipolar a primeva perfeigfio do

andr6gino como puro autoengendramento de vida existindo "atrav6s de si mesma" (KU ZgZ).

Ou seja: ainda que neutralizado na sua metamodalizagio estatutdria em als ob reflexivo, o

par objecto/conceito aqui preferenciado por Kant 6, antes mesmo de vir a ser tomado em

consideragdo, antecipadamente desactivado nele prdprio - da sua versEo poderosa na sua

vers6o enfraquecida.
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Mas enganar-nos-iamos redondamente se supus6ssemos dever rastrear aqui uma

estratdgia de dividir para reinar: Ionge de terner a concorr6ncia de um ente que ralizamuito
mais exemplarmente a operagio de intimidade perfeita do conceito ao ente do que o faz a sua

propria subjectividade transcendental (ou o seu agsr legal em vez de moral), que nio logra

mais que investir aquele como condigSo de possibilidade (ou como dever, apenas em mera

conformidade incumpridora com o qual se age como vontade causadora) deste, e n5o

plasm6-lo como sua vida actuante mesma, aquilo que o inconsciente do Sujeito kantiano (e

do Kant subjectivo e autoral) aqui teme 6 o seu proprio fascinio preferencial pela unidade

sistem6tica (sobre a unidade determinativa), unidade e vida essas que precisamente a

restrigEo critica reflexionante nio encontra noutro lugar sen6o ern si pr6pria, e que lhe

apresenta - antes que a perfeigio objectiva de um ente sistem6tico, de uma especificidade

"andr6gina" da Vida consumada das partes e do todo que fosse mais perfeito do que ela - a

sua pr6pria perfeigio reflexiva capaz de conceber o ente sistem6tico e, portanto (KU 303), o

Sistema mesmo dos entes: o seu horror especulativo recua diante da sua propria inflagao

narcisica e do jogo (ao qual se tem ali6s por forga que entregar) de "como que" manter em

suspenso, na sua contengio modal de mera representageo reflexiva dessa "eventualidade",

ali que ponto os seres vivos vivem. Decerto que a reflexio formal nio vem minorar que, seja

em que moldes for que tal maravilha palpite no seu segredo material supra-sensivel, a vida

viva; parecendo essa mesma reflexio ocupar-se apenas de se oferecer a si pr6pria em

seguida, e por solicitag6o de uma evid€ncia real retumbante, um modelo plausivel que lho

permita compreender. Afirmados em si mesmos, a vida, os seres vivos, "vivem". Como, em

que consiste a vida, apenas podemos "reflecti-lo"; e - apartadas - uma coisa seria o

impenetnivel milagre, outra a f6bula de razdo que no-lo imagina. Por6nr, o que seria o

compreender reflexivamente um fen6meno, se este, incomensunivel com tal compreensio,

restasse um incompreensivel? Seria um compreender que, s6 se compreendendo a si pr6prio,

na verdade nada compreenderia e nio seria uma compreensio.

Numa palavra, Kant aspira aqui, talvez pela riltima vez, a reter em terreno critico a

absoluta conjungSo auto-realizativa de um ser que se ponha a si mesmo como reciprocidade

(e osmose, como veremos) da ordem da necessidade e da ordem dos fins, ("se produza", das

partes is partes e destas ao todo, e do todo d produg5o dessas partes entre si, e dele mesmo:

se auto-organize,"seja um organizado e um organizando-se") - por outro lado nio querendo

prescindir de ostentar este modelo como prentincio da postulada consumag5o de uma

"concordincia subordinativa" (KU LV) das causalidades liwe e natural. Intenta entio, em
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desespero de causa, e no panigrafo imediatamente anterior Aquele em que concede a partida,

manter dissociadas a consideraqdo sistemStica (ajuizativa) e a realiz,agdo de sistema (6ntica).

No fundo, correspondendo is duas fases da Onfase atributiva de objectividade por parte do

reflexionar: l. ou bem reservar a intervengio anal6gica do conceito intencional causante pam

o nosso modo de nos darmos a compreender reflexivamente o que de totalmente irredutlvel a

essa relagSo causal - mas todavia indelerminadomente a ela paraleliz|vel, como um

<an6logo i analogiu que nio chegasse a ser (o analogado de um analogante>> - se passa

com o objecto X "ser organizado" nele mesmo, g.d., no seu em-si-mesmo material empfrico,

o qual Kant nio deixar6 de fazer receber interfer€ncia directa pela [correspondente] Ding an

sich [que desse, ela, ir mat6ria natural o princfpio de organizagio por outro lado

constantemente reivindicado como end6geno a esta, se 6 que um "fim natural" 6 bem um

"fim natural" e se 6 como tal que se trata de o compreender - KU, $ 68], a partir de

especulagdes ex machina acerca dos principios supra-sensiveis respectivos dessa natureza

materialmente organizada do Naturzrveck - fazendo da "mat6ria" uma zona obscura de

interseptabilidade do ern si e do para n6s da Coisa -; 2. ou bem atribuindo, num sentido

anal6gico forte, o conceito de que nos servimos para paralelamente compreatder o

organismo, ao pr6prio organismo: agora, nio deixa de ser ainda e sempre so para n6s que

experimentamos encaixar ou consubstanciar no pr6prio processo intemo de organizagdo

[designagio que j6 sup6e atribuida, como se constitutivamente determinante do em-si-mesmo

objectivo, a causalidade por conceito que nos permite, pois, nio s6 reflexionar sobre um

objecto designado, mas j6 pr6-compreensivamente o ter pr6designado como o objecto a

reflexionar desse modo j6 designado: e tudo quanto Kant diz sobre a organizagdo objectiva

causal das partes, s6 o pode dizer na pressuposigio reciproca de um todo cansal que

obiectivamente as organize. n6o fazendo sentido essa tentativa de retangio desse todo como

"ideia meramente judicativa-reflexiva, nio causal", visto que ela 6 a mesma que j6 estS ern

ac$6o das partes para o todo e que dA o nome ao "organismo"], como se acontecesse nele

mesmo, o modelo causal em termos dos quais o pensamos. (l) No primeiro caso,

reflectimos sobre um processo X cujo resultado se apresenta descritivel em terrnos similares

aos que descrevem o resultado de um outro processo - o do conceito cuja representagio

intencional de um todo como um efeito a obter seja fundamento (actuante) de determinagio

de causalidade (frnal) das causas assim (mecanicamente) causadas a fazerem (como

mecanismo orientado - porque mecanismo dirigido) obt6-lo, como meios para um fim
porque reciproca e antecipadamente mediados desde este riltimo -, exceptuando que nesse

processo X a mediagio nio 6 nem est6 antecipada porque ndo hd tempo de que seja



exteriormente representada e sucessivamente produzida, razlo pela qual s6 o j6 organizado

gera organizados, s6 a vida se (re-)produz, n6o parecendo poder haver o momento de

passagem engendrante ao orginico desde qualquer exterioidade, inorg6nica ou demiurgica.

(2) No segundo caso, damo-nos a compreender o processo real do organismo como se ele

prdprio se passasse nos termos em que no-lo damos a compreender, isto 6, n6o resetramos

o reflexionado dentro da pr6pria reflexio, atribuimo-lo - ainda e sempre dentro da propria

reflexio - ao referente da reflexio, o qual se mantdm formalmente como <cp6lo noem6tico>

ou referente-reflectido da reflexio na reflexdo. Ora, tanto no primeiro como no segundo dos

casos, trata-se unicamente de ajuizar um processo X - que nio se passa assim - como se se

passasse nos termos de auto-esclarecimento aproximativo que, para nos orientarmos em

paralelo a esse impenetnivel, para n6s angari6mos como quase equivalentes sobretudo ao

resultado, que n6o ao processo, e n6o autorizando a inferir, da quase-equival&rcia resultativa,

a uma equivalente quase-equivalOncia processual: o que difere 6, ou retermos o conceito de

intengio causal como modelo que se substitua, diante da luz da nossa compreensio, irquele

que nem tentamos sondar - ou tentar sond6lo com esse mesmo modelo, para o seu interior

entio devidamente transplantado. Ora - mostr6moJo - esta reserva kantiana 6 tardia, pois

que j6 desde a determinagio tem6tica do organismo como tal foi a no96o completa de todo

final causal chamada a intervir, e 6 ingdnua a descrigio da produgio reciproca das partes

como se correspondesse a um processo anterior e separdvel do processo reciproco a partir do

todo, e como se s6 neste ponto houvesse que decidir da sua modelizagEo nele mesmo (para

n6s) pela causalidade por conceitos vs. a nossa modelizagio apenas para n6s (que transfira a

compreensio dele para o modelo, o qual renuncie a atribuir-se, a aplicar-se, a enxertar-se),

emvez de transplantar o modelo como se o pr6prio organismo o adoptasse, se lhe plasmasse

para se constituir. Nio s6 a precaugio de KU 291 6 tardia - p6stuma, na verdade -, embora

se compreenda bem o seu momento na sequ6ncia textual de contexto, em que era preciso

excluir a causalidade conceptual porque, no modelo da ars de que se vinha tratando desde

KU 290, esta infringia a regra de internalidade do fim natural (mas ent6o atirando fora o

menino com a 6gua do banho: a causalidade, com a exterioridade); acresce que ela nio

atenua - apenas dissimula melhor, ao restar distanciada, <em paralelo), ao nio fazer a prova

da sua aplicabilidade - os paradoxos da necessiria desanalogagio a que esta analogia tem

que se submeter para se tornar significotiva. e significativa nomeadamente da excepcional

paradoxia do fen6meno organismico: pois que a razSo pela qual Kant proscreve a

possibilidade de se continuar a pensar reflexivamente como se o conceito de Todo

desempenhasse uma fung5o causal no pr6prio organismo - ser exterior, donde tdcnico, e nio



poder assim causar a produgao das partes umas (internamente) pelas outras, apenas a sua

forma, ligag5o e existOncia :umras em fungdo (externamente) das outras - 6 a mesma razio
que ent6o impugna imediatamente a pr6pria analogia, que continua a fundar-s€ num conceito

causal tecnico t6o inadequado ao organismo, que 6 a pr6pria analogia (in)voluntariamente a

reconhec€lo ao querer limitar-se a ser analogia s6 para n6s na reflexio sobre o objecto, ndo

analogia para o objecto na nossa reflexio sobre ele. Mais, Kant faz deslizar um problema

real de aplicabilidade de analogia para um pseudo-problema de reflexividade do juizo, como

se reflexiva fosse s6 a retengdo do modelo inatribuivel, e n6o tamb 6m a atribuigdo desse

mesmo inatributfvel. A qual transforma em vantagem o 6bice: os termos de n6o-

analogabilidade revelam-se altamente caracterizadores da excepcional constituigio do

organismo. Por outro lado, a analogia retentiva s6 falsamente 6 retentiva: porque n6o ret€m

outra coisa sando a prhpria analogia (uma analogia inaplic6vel nio 6 uma analogia, que o €,

mas n6o aplic6vel: 6 a inaplicabilidade liminar de que seja de todo "analogia": q.d.,

"aplicivel" 6 um predicado essencial, n6o acidental, de "analogia": com a sua queda, cai o

sujeito de predicagno). O risco em que incorre uma analogia que saiba dever refrear-se e

restar i distdncia, <<retida>, face ao objecto a analogar, 6 reconhecer-se analogia de coisa

nenhuma; o risco de uma analogia analogante 6, forgando a atribuigEo repelida, se denunciar

como analogia nenhuma. Pensar reflexivamente em terrnos de conceito causante acerca do

objecto (s6 o pensamento assumindo esses termos), ou pensar nesses termos a assung6o dos

mesmos por parte do pr6prio objecto, limita-se a realizar em aparentes moldes de uma cauta

distingfio modal (de graus de pertin€ncia objectiva formal da reflexividade) a acentuagio

alternativa de uma duplicidade que cabe a uma s6 e mesma forma ambfgua, a da

exequibilidade do modelo anal6gico proposto: a atribuigio de uma intencionalidade

conceptual ao todo autocausal do pr6prio organismo j6 se sabe nio atribuivel, assim como a

retengio dessa atribuigno j6 sabe essa inatribuibilidade insuficiente para impugnar a pr6pria

pertin€ncia anal6gica. Ora, se somos n6s que pensamos (<s6 para n6s>) com um conceito

t6cnico o todo causal do organismo, n6o o estamos a pensar (<s6 para n6s>>), porque o seu

causar nio 6 tecnico, e 6 por aquele conceito nio servir para o estarmos a pensar em vez de o

atribuir, que n6o serve para o estarmos a pensar atribuldo. Srimula de tudo isto: de qualquer

dos lados que o inspeccionemos - do de uma analogia aparentemente <mais>> atribulda, e do

de uma (menosD -, 6 sempre o complexo indissohivel causalidade conceptual Jinal que se

apresenta, e que se trataria de dissociar numa causalidade final que nio precisasse de ser

conceptual (donde, exterior, atrasada A inabal6vel simultaneidade inconsritil do sistema

organismico qua pvra reciprocidade de reciprocidades [parte --+ todo e todo --+ partesJ ou
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que, sendo-o, retraduzisse um sentido de conceptualidade diverso do de uma filosofia da

representagdo. Vislumbra-se a Kant que uma tal avangada do conceito a autoconcepgio vini

a ser, pelo contr6rio, n6o senio muito adequada a um organismo agora compreendido como

sistema. O modelo de um sisterna como pleno auto-engendramento interno e total e,

ademais, plenamente auto-possuido (conceptual, no sentido de uma cabal realizagio do saber

de si do pr6prio saber, dessubjectivador de todos os sujeitos de representagio elevados nele d

Selbstheit que ele 6 - mais primitiva que qualquer posigio de subjectum e, ao inv6s,

contendo-a ou processando-a, como ali6s d do objeclum. no desenrolar do seu pr6prio

movimento -); t6o autopossuido, que nio carecendo de tal efectuar na forma expressa dessa

plenitude da presenga de si a si que 6 a do saber, sendo nio menos absoluta aquela outra

forma da presenga de si a si que o 6 tanto que se dispensa a si mesma como explicitude e se

realiza imediatamente a si mesma no puro ser da natureza: tal a vertigem de um organismo

sistema que aqui acomete Kant. Agnrra, por€m, de um pensar dicot6mico de entendimento:

Kant s6 alcanga um conceito polarizado por um sujeito de representagio ou de intengdo

volitiva finitas, e essa representageo, separativa, cai em atraso ao procurar antecipar-se. Um

tal conceito, com o qual um sujeito representa um objecto, nflo se concebe ( o que seria

intuir-se / engendrar-se): nio serve para uma matdria "organizando-se", porque a

reflexividade que lhe oferece 6 diferida pela dilagSo intencional e pela separagSo

replesentacionista do sujeito ao objecto ou pela da vontade racional-moral que tem que se

realizar na natureza, mediante a sensibilidade, contra esta, e i dist0ncia quase intransponivel

de um Sollen, de si mesma (KU 343) - e a que ela pede 6 a de um organizando-se da

matiria (e nio a de uma "mat6ria organizando-se", expressio que cai na aporia, de que Kant

nio sabeni sair, de pedir em regime de passagem e de transposigSo de limiar de um ainda-

nio para um j6, aquilo cuja temporalidade € especulativa - n5io sucessiva, nio simultinea,

nem sequer "reciproca", ao nivel pr6-conceptual e ainda biposicional e t6tico de uma

Wecluelwirkung l-6gico-essencial). A dicotomia do conceito causal como representagio

realizativa do ser, mas ele pr6prio nio 6ntico, simetriza na de um ente que entio nio pode

ser conceptual: a dicotomia intra-conceptual do conceito ao ente explicita-se na extra-

conceptual do ente e do conceito. Porque o conceito kantiano n6o alcanga superar a sua

pr6pria dicotomia (tornando-se conceito de conceito, sistema do saber absoluto), nf,o supera

tambdm a que o separa do 6ntico, do qual senl para sempre a representagio que jamais

saberia como fazer-se a realizagio imediata nele (KU 349: o todo que contivesse em si o

fundamento de realizagio das partes e de si, seria um todo conceptual que sobressumisse as

causalidades, agora nio s6 a mec0nica sob a teleol6gica [p.ex., KU 301], mas a mecAnica e a
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teleol6gica, suas instrumentais, ou que fosse tal fundamento de determinagfio, nio como

menos , mas como mais do que uma "representagdo do todo"). Deste modelo do sistema-

organismo como auto-engendramento conceptual transcausal se afasta Kant, ap6s toc6-lo em

KU 291(na sequ6ncia consecutiva a esta denegagio que estamos a examinar), quer na vers6o

substratual supra-sensivel dos $$ 76 e ss., quer nas ulteriores perip6cias basculantes a que

submete os humores vari6veis de uma analogia em desanalogagio ou os de uma

reflexividade critica que atravessa a do juizo e a meta-reflecte desde os seus limites

inferiores aos superiores de exequibilidade. O sistema kantiano nem por isso se inspirani

menos a partir deste embriio (cujas premissas e promessas s6 Hegel desenvolveri), nem

menos lhe equivaleni ern teor de circularidade zelosa: o modelo da acgio pr6tica auto-

realizativa do Endzweck servir6 para analogar nos seus termos aquilo de insond6vel X que

na natureza se exprime de um seu substrato supra-sensivel

(que em si haja transcendido a diferenga causal mecflnica / teleol6gica, portanto, que de

si mesmo n5o exija nem sugira a produgio finalizada, pelo contnirio, esta servindo-nos

apenas de muleta face a uma inteligibilidade tio plena que pudesse perscrutar um seu

hipermecanismo, nio majorado em grau relativamente ao que conhecemos, mas

exponenciado qualitativamente al6m dessa sua linha de prolongamento),

de molde a propiciar-se a si mesmo, enquanto interesse pnitico condutor supremo, a
propiciagdo filtima e final a ele por parte de uma natureza, pelo seu modelo docilmente

analogada desde o anel do fim interno A cadeia dos extemos, gragas i suposigio da

correspond6ncia ou pacto num6nico entre a unidade supra-sensfvel do principio analogante

(a ideia racional) e a unidade supra-sensivel substratual da matdria da natureza natural, dada

a teia <9ara-sistemdtica>> indicial de aplicabilidade daquela e de solicitagio admissora desta a

graus diversos de propon€ncia, desde a evid6ncia dos organismos i problematicidade, ex.g.,

dos sistemas dunares relativamente ao aprop6sito com que abriguem as suas floras e faunas

especificas, e desde que reperspectivada a questSo do encadeamento das formas existentes na

do fundamento da exist€ncia do todo vectorizado delas ($$ g2-4).

Dizemos claramente o seguinte: a ac95o final pr6tica oferece o modelo de

interpretag5o de uma organizagio da natureza

(que de algum modo qtase intemalize o seu tltimo fim como o totalizador que

fundamenta a gerag5o das partes - cadeias teleol6gicas externas - que o engendrem e

existam para o engendrar: excepto n5o ser ele que as engendra (nem as reciproca num
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grande Z.,6on), nem se engendra, por intencionalidade causal ou por qualquer outro meio,

acometido i figura reflexiva de um demiurgo, a qual desta vez 6 um reflectido an-

objectual por implicagio remota e, pois, inritil semantema atrevido de uma muito kantiana

tentagSo teologizante invasiva)

que de per si nEo a solicita (e at6 a rejeita), a qual permite ler a natureza como um sistema

final propicio i realizagio nela mesma de finalidades (por parte daquele ser que 6 a sua riltima

finalidade) as quais forneceram em primeiro lugar o modelo para assim a ler como a elas

propicia. Que os fins que se querem realizar na natureza a legibilizem como conforme ao fim
da realizagdo daqueles; que uma vez aceite como que por acaso a analogia a partir de um

modelo que ocorre aplicar a seres muito excepcionais

(e, de facto, demasiado excepcionais para ela - mas que, ainda que a analogia e a reflexio
sob ela sejam improcedantes, se mant€m entretanto por uma especie de vontade polftica

da filosofia como se vigentes, ou no limite tolenivel entre o ser o fnico recurso e apesar

de tudo a sua exequibilidade minima),

a dita analogia, generalizada, possa vir a verificar que a natureza por inteiro favorece

precisamente, e possibilita de per si (e n6o em qualquer dos casos e por qualquer meio que

seja, por pura decorrOncia pratica postulada -KU 473-4), a realizag6o efectiva desses mesmos

fins cujo modelo ealhani a orientar a regra de reflexEo sobre ela; e que o tinico modo como

n6s podemos inteligibilizar-nos um tipo de causalidade que nem na sua fonte natural supra-

sensivel nem na sua construturagio material na natureza sensfvel se assemelha iquilo a que

n6s n6o podemos senSo assemelhdJa - a conformidade a fins -, vindo essa falsa decifragio a

decifrar a Verdade de uma conveni€ncia natural maciga eom os nossos interesses priticos, e ao

ponto de ser conveniCncia nela insitamente sistematizada e ali6s fazendo dela o sistema das

suas existdncias nessa direcaio do existir, e at6 a directiva de exist6ncia em absoluto de um tal

sistema como sistema existente para aquilo que, para nada mais senio para si pr6prio

existente, desrelativiza a sua exist€ncia sem todavia a absolutizar como ens necessarium: eis

as linhas-mestras que autoconfirmam como virtude o vicio do sistema: se s6 podemos pensar

como conformes a fins as organizag6es interna e externa da produtividade da natureza,

incluindo a do belo, e (vertente atributiva da reflexio) se s6 como conforme a fins o todo de

exist6ncias manifestas pode ser pensado, entio, o facto de podermos tambdm discernir meta-

reflexivamente que esta analogia reflexionante n5o s6 nEo 6 a rinica possivel, como nio 6
rigorosamente adequada, e no entanto ela 6 a tinica a, nas suas linhas tortas, ser a que se

adequa a ser a adequada ao modelo que t6o mal a adequou, deixa-nos sem saber se
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assistimos i subrepgdo petitiva da vontade de sistema, que se forga primeiro e se confirma n6o

naquilo que 6, mas naquilo que imp6s que seja - se d escrita divinamente direita de uma

harmonia p6s-pr6-estabelecida.

Venhamos ainda em regresso ao escrutinio da passagem new6lgica de KU 291, onde

um Kant sonega ao outro aquilo que fosse a perfusSo entre um modo sistemritico de "unificar
o conhecimento sob um ideia (...), conceito racional da forma de um todo (...) concordante

com ('..) a unidade do fim (...) que 6 condig5o para sustortar e favorecer os fins essenciais da

razdo" (Krv, A 832t8 860) - ainda que apenas um conhecimento reflexivo, v.g.; pma mera

reflexdo de conhecimento (a que falta, pois, a clSusula sine qua non de que num tal todo ..a

esfera dos elementos e a posigio respectiva das partes af seja determinada a priorf, tibid.l -
e esse mesmo sistema dos conhecimentos [para a nossa reflexdo, como se] efectivado in re
na coisa conhecida sob o mesmo (ou equivalente) principio, numa sintonizagio adminivel

em que o mesmo principio que permite a forma excelsa do conhecer - a <<artfstica

arquitectura orginicu do Sistemals - organizaria, do outro lado do mundo fronteiro, e de

forma independente, a modalidade excelsa do ser, e a tal ponto que essa conting6ncia

independente acorreria, afluiria, borbotaria a proclamar que o principio presidindo i reflexio
sobre a natureza no seu todo 6 o mesmo que preside i constituigio da natureza (enquanto

reflectida) no seu todo. O passo critico da <<n5o-atribuigio> quer evitar este gesto, isom6rfico
ao da dedugdo transcendental das categorias, ao da constitutividade ontol6gica da

representagio j6 n6o empirica, natural, subjectiva, representacionista, mas "constituinte',

alCtheica de ser - s6 a partir de cuja manifestidade 6 inferivel enteo o seu nio-manifesto an

sich, e o do proprio substrato dntico supra-sensivel da sua ontologicidade transcendental, etc.

- (mas sem €xito: acabamos de descrever o panorama que Kant escancarou e deixou

escancarado na 3'Critica, o de um a/s oD que nio podemos nem p6r nem cancelar, e cuja

suspensividade 6 vectorial, nio impassivel, girando como um parafuso sem fim na direcgfro

da satisfagio da sua totalidade sistem6tica, forma veritatis.-.).
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3.4. Realidade unida i / separada dla realizagdo, ou a s6rie das cisOes da

finitude sensivel - e a aspiragio ao *sistema" ou Reconciriagflo. o
<<modelo>> da intuigio intelectual e as (sub-)dicotomias da

Representag5o: o organismo qua fen6meno da plena

irredutibilidade da finitude e o encaixe do <duplo sistema>

(sensiveUsupra-sensivel)

Nio seria porventura excessivo falar - oximoricamente - de uma dedugdo reflexiva

transcendental da constitutividade reguladora, ou da regulag5o constitutiva, das ideias

pniticas da razdo. Como se uma dedugio; mas em cujo horizonte - o da incerteza - hA o que

da cefteza de se ficar, eM a esperanga de que a rinica maneira que temos de o compreender

- a da Zweckmdssigkeit, gue na Est6tica 6 tdo analfigtrca que nio pressup6e sequer sabido ou

havido um fim, apenas a sua forma (KU, $ l0) - permita traduzi-lo como um

demiurgicamente feilo num para si mesmo escalonado das partes, das internas do

organismo ds externas do ecossistema e deste ao todo de novo <<internot da natureza

existente pora que o fim terminal para si prdprio (a) exista e (fl se realize nela, (y)

realizando-a, e essa mera tradugio de uma cifra indecifr6vel traduza ainda assim, nos nossos

e para os nossos termos finitos separativos do contingente, do possivel e do necessiirio ($ 77)

- 9.d., Nos TERMOS DA REALIZAqAO pa NATUREZA COMO OS DE UMA
PROPICIACAO, ESSNA COMO NOS TRADUZIMOS A NOS PROPRIOS ((AUTO-

ANALOGANTES), NA NOSSA FINTTUDE DE RAZAO [SEPARADA DE SI NO

SEU SEPARADA DO SEU] SENSIVEL, DO QUE SEJA EM SUA CONST'MAqAO A
MORALIDADE MAIS PERFEITA QUE SI PROPRIA ELEVADA A SOBERANO

BEM, Q.D., A ADI.]NAQAO DESSE MESMO SENSIVEL COMO FELICIDADE JA

NAo oUTRA QUE A VIRTUDE, NUM ESTADo EM QUE A CoNDIqAo pT

FINITUDE FOSSE IA NAO OUTRO QUE O DE UM SUPRA-SENSfVTT Q['E
*ESPECULATTVAMENTE'' RESGATASSE EM SI O SENSfVEL FINTTO COM O

QUAL FORMA DICOTOMIA) COMO *SOLLEN" E EM TERMOS DE DISTANCIA

ETICAMENTE M'NIMA, HISToRICO-ESCATOLoGICA E QUASE ETERNAI6 DA

REALIZAQAO OOS FINS QUE SOMOS SEM OS SERMOS -
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aquela realidade nf,o separada da realizagflo (= a Moralidade), que um intellectus

archetypus divisaria em tudo isto, e decerto divisa para com o desenrolar temporalizado da

nossa finitude, sob os visos de uma (como se) Provid€ncia-O moral sendo o que em n6s

mais se aproxima do "intuitivo-intelectual" incondicionado, ainda quando a sua realidade-

realizagio s6 seja aferivel traduzida em termos de efeito sensivel a conscrever na esfera do

condicionado. Suas sio, com efeito, as caracterlsticas ( a) da - relativa - incondicionalidade

causal: a liberdade; (0) de um inteligir que 6 como que sint6tica- e intuitivamente

conspectivo do todo da realidade por si considerada; (y) e de uma tendencial coincidencia de

realidade e realizagdo, ou de ser e representagSo, que se identifica com aquela practicizagio

do te6rico que, noutra SecASo, implicamos ser constitutiva do oximoro "intuig6o intelectual',,

cuia intuitividade, tomada actividade pela pura espontaneidade do intelectivo - e nio o
inverso -, s6 pode ser imediatamente realizativa 6ntica, e n6o representacional de uma

realidade distinta de si, distingEo que ent6o precisamente 6 correlata da cisio de uma

sensibilidade passiva que s6 a pode recolher marcando na suil propria representaggo essa

dist6ncia (6 o <desvi o>> fenomdnico) e s6 pode <<chegar or recolh€-la antecipando-se-lhe,

quase-activamente, os termos dessa recolha (6 o golpe copemicano do transcendental - da

forma da intuigio como intuigio pura -, gu€ resolve a antiga aporia pr6-socrdtica do

conhecimento do diferente por semelhanga). E reciprocamente: se a cisio de um real que,

apenas representando-o, nio realizamos, refracta essa representagdo (fenomdnica, ndo,,da

coisa mesma"), refracta tambdm o que seja representar o real (o "te6rico") e o que seja

rela.lizd-lo (o "pnitico"); e refracta o pr6prio pr6tico nele mesmo: diziamos que a acgio moral
6 o que em n6s se aproxima do intellectus intuitivus, e justamente tal aproximagao fica ir
distincia dessa plenitude de um instant6neo PRESENTIFICAR ("conhecet''<=>..realizarr'),

pelo menos a trcs titulos: l. permanece um sollen; 2. e causal, v.g., temporal, e , pois,

passivo; 3. a sua unificag6o pr6tica n5o unifica consigo o te6rico (a sua Ertveitenmg,,ndo
se estende" ao te6rico, 6 uma extensio inextensfvel), precisamente porque mesmo em si

mesma ndo efectua essa unificagdo: postula-a, naquilo que € uma nova amplificagio do
Sollen, desse dever-ser, que n6o 6, equivalente ir intuigio sensivel como representag6o do
real (da coisa mesma) na medida em que esse representar, por permanecer A distancia dela, a

pde A distdncia de si, e por a p6r i distdncia de si, permanece i distincia dela. O que

Heidegger apercebeu na sua insuperAvel evidOncia em Davos.

Assim, aquelas tr€s caracteristicas (c, F, y) da intuigio intelectual surgem, no
prStico, mitigadas: o) a liberdade € ainda apenas uma causalidade, ou serd uma ..pura



realizagdo" no supra-sensivel mas que requer manifestar-se, nessa efectualidade, no quadro

efectual do sensivel (o que implica dever poder entrar sem entraves na sua malha causal-

eficiente, e 6 toda a dificuldade que vem desde a 3'Antinomia de KrV at6 i respectiva

propiciagio est6tico-teleol6gica em KU); p) a <intelecgio pr6tica>r n5o abrangg nem a

totalidade restrita da sua ac96o, difractada em Sollen (6 o equivalente ao todo singular do

"fim interno", do organismo), nem a totalidade do campo da plenitude de auto-omni-

tealizagdo, adiada em Postulados e pelos proprios Postulados, nisso consigo mesmos

inexcedivelmente coerentes (e 6 o equivalente ao todo sistemitico da cadeia dos fins

externos como, nio s6 cadeia de existCncias -'te6riez" -, mas posigio em exist6ncia da

pr6pria cadeia - "pr6tica" -); y) ainda quando, no reino dos fins, o te6rico e o pnltico, e o

sensivel e o racional supra-sensfvel formem um acorde incondicionado, a cisio fenom(nica

permanece incancel6vel, a acgio moral sb em espelho e em enigma, no seu efeito empirico,

pode ser reconhecida: entre seres racionais-sensiveis, entre sujeitos que nio podem deixar

de, fenomenalizados, serem objectos (do sentido interno: mas nio da manipulagio

instrumentalizadora de sujeitos que deles fizessem meios para fins, e essa a grandiosidade e

a debilidade do pensamento 6tico kantiano: a rerilizagio do incondicionado na finitude...

postulada; o resgate do ser-fen6meno (objecto), do ser-sensivel (heter6nomo) e do ser-

natural do Sujeito pnitico, acometido a um Postulado do Soberano Bem que implicita as sub-

postulagOes de que KU se ocupa e que deixa indiciadas em estatuto precdrio, o als ob

respondendo ao postular, e tio mais prec6rio quanto fazendo Sistema ai mesmo onde a

modalidade considerativa que o facilita - porque als ob -, o proibe - porque "meramente

reflexionante").

Assim se deixa compreander tambdm a dupla pertin€ncia da convocagio da acgio

intencional pr6tica-moral como modelo a) para uma reflexio anal6gica sobre a teleologia da

natureza como Sistema, e B) como equivalente aproximativo, em n6s, do que seja o ponto de

vista do incondicionado (que t Sistema, e que cauciona, como <<Sisterna II>>, nos $$ 77-8, o

<<Sistema I>> de que se trata na reflexSo anal6gica acabada de referir na alinea precedente):

ela 6 ndo s6 o mais pr6ximo, em n6s, do Sistema - (o) -, como tambdm do Incondicionado -
(F) -, do qual o Sistema cumpre aproximar-se. A sua adequabilidade para aquele (que Kant

em momento algum explicita; que n6s acabamos de tentar patentear) a recomenda para

servir de analogante para este.
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A conjungio sist6mica nio pode, por6m, ser (I) a de uma simples correspond&rcia

entre inst6ncias em dicotomia, nem (II) uma arquitectura erguida unilateralmente como - um
palScio na paisagem.

Vejamos cada um dos casos:

D Dicotomia porventura inexcedivel no caso de uma "reflexio objectivaformal',

IKU 269, 274), q.d., <<reflexEo objectiva n6o-objectiva> mas sobre um objecto e mediante

um conceito: dicotomizagio paradoxal, porque o objecto nio s6 6 tocado ["formalmente,,]
pela representagio subjectiva - a reflexio -, como esse toque da representagao consiste, por
um constitutivo movimento interno na pr6pria representagio, numa representagio cuja
objectivagdo (nela) do objecto (para de todo o deter nio apenas como ponto de um X
referencial, mas recortado numa figura de significagflo inteligivel que lhe seja, a esse titulo,
ob-jectualizante) ao mesmo tempo consiste num se re-o&-jectificar o objecto como um
oponente opaco, transcendente i algada de representagio (desde cujo interior se d6 essa

expulsio que rep6e, o real do objecto "formalmente" representado, no seu lugar t6pico j6
inacessivel, inescrut6vel quer como substrato material natural quer como seu sub-substrato

supra-sensivel); q.d., uma representagio que, ela mesma como reprejentagio, consista,
formal e modalmente, em representar o objecto eomo o puro desrepresentado para al6m
dessa representagio que o representa e que assim se re-reflecte internamente contra si
mesma e a favor dele (num teor j6 dialdctico de "reflexEo" cuja natureza e alcance escapam i
nog6o que Kant se faz do seu reflektierend- Kant, mas n6o o movimento "fenomenol6gico',
de pensamento no seu texto): uma representagao que pelos seus pr6prios meios (auto-
reflexivos, dialdcticos) restitua a ele mesmo o ob-jecto contra o ob-jecto que 6 o dela
representado, e isto gragas ao teor imediatamente "em split" darepresentageo reflexionante
(que, v€Jo-emos, traz implicagdes de forma inerentes d sua quali dade modal: p.ex., a
reconstrug6o lformaf de um objecto autofinal pr <<desanalogagdo>r de um modelo

fmodalmente: anal6gicol em que primeiro se projectasse o fim como representag5o e s6

depois se o realizasse: uma tal experimentagEo sobre a forma an6loga, a trabalh6Ja contra
ela mesma, deve-se d modalidade atributiva-retentiva do juizo reflexionante). De algum
modo, esta dicotomizagio do objecto ao sujeito, imput6vet ao nexo de nio-presenga que 6 o
da representagao (plano que por isso para todas as variantes do projecto de um saber
absoluto se tratou sempre de superar, no idealismo alem6o)l? aumenta ao dicotomizar o
objecto a ele pr6prio gragas i propriedade veicular dicotomizante do especioso tipo
representacional que 6 a reflexionagEo teleol6gica: o sujeito pde-se agora nio um, mas dois
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objectos, e o segundo bem mais objectante que o primeiro. Se este 6 um dicotomizado pela e

na rqnesentagSo, aquele 6 equivalente ao que 6 o dicotdmico imediato pelo (e,

simultaneamente, donde que o) facto da representagfio, v.g., i Coisa ern si (n[o 6 por isso

casualmente que Kant repete a f6rmula-tipo de um "fen6meno nele mesmo" quando refere o

seu - a n6s inescrut6vel - aspecto "interno", o seu "particular", o seu "material").

Equivalente: 6 ainda a pr6pria representagio que, nela e por via dela, o dicotomiza dela; por

outro lado, a evid6ncia fenom6nica e os tragos fenomenicamente caracteizadores do objecto

s6o, no caso vertente, not6rios, pondo-nos perante um conspicuo feixe de propriedades que 6

precisamente na sua evid&rcia facial indecifrSvel que se fazern insond6veis IKU 279 -
ooconduzidos pela experiCncia ao conceito (...) de um fim da natureza" - subl.n.; KU 300]:

um an sich de superficie de enigma (que se prolonga num dentro material de enigma), pois, e

que nasce desde logo i flor de fen6meno. Mas nio deixando de reproduzir a dicotomia da

Coisa ('tal como ela 6 para n6s / tal como ela 6 em si"), que aqui enfatizamos em termos de

Objecto, kantianamente errados, mas podendo assim sublinhar a relagio de oponibilidade

interna da representagio de objecto e a de oponibilidadelimite de limite de objecto ainda

(trans-) referivel como objectoJimite: a saber, o gafveo0aq o "aparecer-se-nos" da Coisa

cuja manifestagio 6 a de um ao mesmo tempo nio-manifesto, de um Ansich retentivo,

lapidarmente registado na textura da f6rmula c€lebre: "Ett+as, was da erscheinf'.

Reprodug5o essa que na verdade apresenta, neste caso de excepcionalidade fenom6nica do

organismo, a excepcionalidade do fenom6nico em geral como tal: o fen6meno traz nele

rebatida a sua pr6pria cisio de com o ern si. NEo 6 ao em-si da Coisa supra-sensivel que ele

(a titulo de "mat6ria-intema-particular") incorpora, mas i propria cisio pela qual dela se

descerra, de sorte que a pr6pria luminosidade do descerramento lhe 6 sombra. O fen6meno

retoma nele fractalmente a fractura da Coisa em split de em si / para n6s. Quer dizer: uma

manifestagSo finita 6 secundada nela mesma por essa finitude da manifestagio, sombra no

corpo do pr6prio manifesto. Nio se trata de que dispusdssemos de um campo fenomdnico

cuja manifestidade fosse plena nos seus termos, simplesmente paral6xica relativamente ao

infinitamente manifesto (nos seus), ipso facto infrnitamente opaco (para os nossos ).

Tamb€m, entio, neles: o organismo 6 o constituido no ntcleo dessa mesma difracgio, ele 6 o

difractado kath'exocher. lnstala-se, como fen6meno, em pleno n0cleo crucial daquilo que no

fen6meno n6o 6 fen6meno, mas com este cruza e neste se fenomenaliza, sua "matdria"

assomando is reflexividades formais que em v6o a procuram encalgar. Poderia formular-se:

a manifestidade do fen6meno 6 de facto plena zos seus termos - que sio precisamente os da

n5o-plenitude da manifestidade. Mostramo-lo noutra Secgio, o finito nEo 6 - nem por si,
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nem pelo infinito - infinitamente avist6vel, como se fosse apenas um avist6vel de um tipo
(para n6s) ao lado de um outro (intus ire no an sich). Avistar finitamente €1Ando avistar
todo o finito 'hvist6vel' (mas, dada a dobra de gfinitamente>> do finito sobre si, nio
avist6vel), e reservar nele o seu pr6prio ser-se limite i sua pr6pria avistabilidade ou
manifestidade (e nEo apenas i da Coisa): daf um (em si do fen6menor>, dai a sua

<(ransmanifestabilidade> como o problem6tico no fen6meno "organismo,,. A generalizagio

de um sistema dos fins dada a "unidade do principio supra-sensivel' ($ 67, in /ine) 6 um
sistema da unidade desta problematicidade. O organismo epitomiza ent6o a
problematicidade de todo o fenom6nico, e por isso deveni ser o seu regime fenom6nico a

subordinar, num sistema possivel, a fenomenalidade objectivada nefioniana - por ele
corroida desde o seu imago ainda-n6o-adquirido, e longe de fazer, gragas i constitutividade
objectivante transcendental, figura de sectorj6 adquirido, de zona apropriada por um saber
cientifico sem restos, o da "ffsica", territ6rio fundamentalmente clarificado, limitrofe i
regiSo sectorial obscura dos organismos e da paraci€ncia "biol6gica" que dele porventura
aspirasse a ocupar-se -; e nio o inverso, como, numa concep@o optimista de Fen6mano,

seria de esperar (embora o regime do intellectus archetypus parega, num primeiro momento,
voltar a consagrar uma determinagSo por hipermecanismo, para, num segundo, o apofatizar
num regime que simultaneamente adune mecanismo e teleologia, e consinta e explique a sua

separabilidade por, e para, uma "caracteristica do nosso entendimento", v.g., a sua condigdo
de finitizado pela sua nio-intuitividade).

II) E o caso de um sistema do saber critico - que deixa defronte e de fora o objecto,
o esclarecimento transcendental de cuja ob-jectidade precisamente deixa, na fractura da

Analftica, impedida qualquer veleidade de Sistema d raz&o, condenada A dialectica no caso

em que o intente: uma regulag5o da totalidade do saber divorciada de uma determinag6o

constitutiva da objectualidade de que esse saber 6 saber, reabre um hiato modal que, ou se

anula no impasse tfpico a que estamos a assistir no reinvestimento em conceito reflexivo-
anal6gico do uso regulativo das ideias, ou reabre uma dial6ctica sai generis,a de um abuso
sistem6tico do uso reguladoq a de escorregar de uma, alids problematica, unidade
reguladora, para uma unidade sistem6tica, tanto mais suspeita quanto insuspeita - ao
instituir-se "apenas" naquela modalidade que, precisamente, como pura operatividade, mais
a repudiaria: a reflexionagio. Tudo depende do modo como essa reflexionagio se queira
apoderar (meta-reflexivamente, i.e., como *KtI') do proprio principio de orientagio de
reflexionagio que a ela preside, do modo como com ele feche contrato de reciprocidade
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entre um principio de unidade de orientagio da reflexionagdo - e a reflexionagio unificadora

de si com esse principio que a orienta, passando a auto-orientagio da reflexionagio que se

coroa a si pr6pria com esse principio: 6 isto o que sucedeprmalmente, quanto a n6s, ao

longo da Kritik der Urteilslvafi).

Um sistema do saber s6 6 a unidade do conhecimento quando for a sua unidade

absoluta (qualquer outro todo de saber restando particular e finito em sua universalidade

mesma: e disso testemunha Kant prova a si mesmo, ao procurar regular um sistema em als

oD reflexivo em vez de o determinar, e isto paradoxalmente para efeitos de (como se)

completar assim o meta corpus de conhecimentos universais determinados, por um outro

corpw, seu inclusivo: o de uma segunda universalidade, a dos particulares indetermin6veis,

todavia sob a 6gide do mais forte dos principios unificadores, o da totalidadefinal, euja forga

6 porem aqui precisamente o factor enfraquecedor! Numa palavra: a exig€ncia de sistema 6

incumprivel pela razdo finita, que arquitecta um sistema finito, vm como se sistema, num

fracassado esforgo - porque titanico, tir6nico - para impor uma unidade que nio 6 absoluta a

tftulo de principio modelar: a unidade que acabamos de ver a mais unitiva e a mais

perpetuamente desunidade-si de todas, a do Dever-ser, verdadeiro pendant pritico da

obscuridade da Ding an sich!). E um sistema do saber absoluto s6 6 um sistema (e, esse

saber, absoluto), quando for um sistema do absoluto, ou o absoluto mesmo como sistema

(saber de si do saber do absoluto - v.8., da alteridade absoluta do absoluto a si mesmo, e

(in)consistindo a sua absolutidade nessa mesma si-mesmidade). De algum modo, uma certa

reflexEo do erscheinen im Anderer L6gico-essencial hegeliano espreita aqui este saber-se no

seu outro (o organismo) por parte do juizo teleol6gico: mas € o esbogo descosido (e um f6rtil

prenrincio) do que s6 precisamente integrado no sisterna, seria sistem6tico. Isso mesmo se

atesta na fateixa langada, 16 desde o titinico $ 67, por esta unilateralidade reflexiva, A

correspondente contraparte objectiva, por assim dizer em arco-botante por sobre o impasse

do juizo reflexivo. O que se passa ai? Em meio ir hesitagio sobre a

atribuibilidade/retentividade do reflexionar perante o seu objecto, assiste-se ao duplo

movimento estratdgico complementar de: a) ampliar o campo objectal a considerar

(incrementando em extens5o e em intensidade a sua solicitagfio de inteligibilizag5o

teleol6gica, aumentando - por interconfirmagio - o grau de objectidade desta solicitagio -
na verdade, indo a limite de totalidade de campo - como que assim fazendo a reflexEo

objectiva-formal aproximar-se de, ou <<tender para)), uma reflexio objectiva-real [N.8.: este

o dinamismo sintdctico, a proclividade da direcgio-sistema com que o voluntarismo ret6rico
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toma conta do texto kantiano - mais ret6ricas tornando ent6o tamb6m as r6deas da contengao

critica com 9uo, regularmente, a sua letra semantica recorda o estatuto de
indaerminabilidade de tudo o que deixa suspenso na sua pr6pria afirmagao: ndo obstando a

que momentos-chave formulat6rios rondem o salto do objectivo-formal para o objectivo-real

- Veja-se KU 279,300, j6 supracitados: se 6 a coisa mesma que faz recorrer ao conceito de

fim, para a compreender, quase talvez entio ela pr6pria a ele realiter recorra, para ser...] );
B) e de recuar da zona de impasse do exercicio da judicagSo (que usa um conceito anal6gico
i ideia de fim, ou - o que 6 o mesmo - que usa analogicamente - portanto,
reconceptualizadamente, e re-esquematizantemente" - a ideia de fim), judicag6o que como
que havia descido e avangado, enquanto trdmite de representagdo principiado ou segundo
principio, desde a ideia, seu principio, sobre o campo inspect6vel da natureza sensivel. Este

segundo movimento restaura assim a altitude do principio da analogia - a ideia - que dever6

intervir, concomitantemente e ao lado da sua aplicagio anal6gica, i qual reforga e recobrg
por uma aplicagio (em colTespond€ncia liwe> mas directa, imediata, sua pr6pria. E o que

designamos arco-botante, ou ctpula-botante do Sistema, e para cuja figura de relagio
representacional nio hi nome no vocabulirio de Kant. O sistema edifica-se, de facto, por
esta concentricidade, em que observamos um principio de conhecimento a investir-se a dois
titulos simult0nea- e interreforgadamente: como licita analogia reflexionantg num
empr6stimo reassumido por parte de uma outra faculdade, a do juizo - e directamente,

segundo uma mais que duvidosa reclamagio de titulos e direitos de, senio jurisdigno sobre,

pelo menos afinidade com o "supra-sensivel". A transgressio dogm6tica parece flagrante.

Nao se trata aqui de apenas um uso regulativo da ideia: 6-o, enquanto unificagio do campo
sistem6tico, e nomeadamente no asseguar da cobertura da descontinuidade entre ..duas

coisas t5o diferentes" quanto o s6o um fim da natureza e um lim natural, como Kant n6o se

cansa de reafirmar, valendo a integragio desse descontinuo precisamente como sinal de €xito
do sistema - mas tal uso regulativo funda-se, desta vez, n6o na pura propriedade formal da

ideia, de consistir numa unificagio de totalidade de representagdes (que, como unificag6o, se

pretende conclusa e portanto objectivante desse todo de representagio), reaproveitada como
mera operatividade de um unificador posto a reverter assindoticamente em direcq6o a essa

unidade (agora dessubstanciada), utiliz6vel sobre o campo das pr6prias representag6es mas

sem lhes reforgar a objectividade nem as conduzir a uma nova: funda-se na reivindicagio de,
para al6m de regular unificadoramente o campo das representagdes reflexivas-anal6gicas a
que providenciou o modelo conceptual, et pour cattse, s6 o haver podido fazer
precisamente pela pertin6ncia riltima da aplicabilidade problematica dessa reflexio-
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anal6gica: 6 que 6 uma s6 a raz6o pela qual essa aplicagio i problemdtica e se aplica:

problemdtica, no que respeita i pr6pria natureza material sensivel, que se organiza tanto

como uma causa final como tdo pouco; mas todavia aplicdvel, porque o seu principio de

representagio - a ideia que lhe serve de modelo - <<diz respeito>> ao fundamento do seu

esquivo objecto - o supra-sensivel nele. Mas 6 este um dogmatismo critico, pace oximoron:

a ideia nio determina o seu <correspondente)) supra-sensivel como seu objecto (fantasiando

que no supra-sensivel de cada tigre ou an6mona haveria <alguma maneira>> de uma

teleologia volunt6ria ou involunt6ria se produzir). A correspond6ncia 6 mais fina do que

isso, porque excede o similitude anal6gica das formas em comparagdo. consiste numa

analogia directa entre supra-sensiveis. A saber: ao inspeccionar a consistencialidade de um

organismo - ou a da insist€ncia alargada com que se me deparam as cadeias finais exteriores

da natureza - estou a inpeccionar rtm"interno" tio intemo (naquele) eum substraro teo sob

todos os estratos aparecentes (nestas), que eles sio aquilo que, na natureza <<naturata>>, se

aloja ainda da <<naturans>> an sich (remetendo para a nossa di6lise da fenomenalidade do

fen6meno, p6ginas atris). Sem drivida que n6o 6 o "fundamento supra-sensfvel" que vem,

como Natureza II, organizar ao organismo - Natureza I - o seu ser-organismo: 6 a mat€ria

mesma nela mesma que assim se organiza: mas o principio nela por que o faz 6 a tradugEo

(supra-sensivel no fen6meno>>, ou para n6s, do que de incompreensivel <<se passa)) no

((supra-sensivel em si>>, "precisamente o mesmo", diz Kant, que ocorre a outro tftulo - a

outro-o-mesmo? -, e aqui vale a pena cit6Jo de novo em extenso. KU LIV-LVI:

"Mas se bem que os fundamentos de determinagio da causalidade segundo o conceito de

liberdade (e da regra pnitica que ele envolve) nio se possam testemunhar na natureza e o

sensivel nio possa determinar o supra-sensivel no sujeito, por€m € possivel o inverso (nio

de facto no que respeita ao conhecimento da natureza, mas sim is consequ6ncias do

primeiro sobre a segunda) e 6 o que j6 est6 contido no conceito de uma causalidade

mediante a liberdade, cujo efeito deve acontecer no mundo de acordo com estas suas leis

formais, ainda que a palavra cdusct, usada no sentido do supra-sensivel, signifique somente

o fundamento para determinar em concordincia a causalidade das coisas da natureza no

sentido de um efeito, de acordo com as suas pr6prias leis da natureza, mas ao mesmo tempo

de acordo com o principio formal das leis da razdo. A possibilidade disto nio 6

descortin6vel, mas a objecaio segundo a qual ai se encontra uma pretensa contradigio pode

ser suficientemente refutada (2). O efeito segundo o conceito de liberdade 6 o fim terminal

<Endzweck>, o qual (ou a sua manifestagio no mundo dos sentidos) deve existir, para o que

se pressup6e a condigio da possibilidade do mesmo na natureza (do sujeito como ser

sensivel, isto 6 como ser humano). A faculdade do juizo que pressup6e a priori essa
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condigao, sem tomar em consideragio o pr6tico, d6 o conceito mediador entre os conceitos

de natureza e o conceito de liberdade que torna possivel, no conceito de uma conformidade
afins da natureza, a passagem da razdo pura te6rica para a razAo purapratica, isto 6, da
conformidade a leis segundo a primeira para o fim terminal segundo aquele 6ltimo conceito.
Na verdade desse modo 6 conhecida a possibilidade do fim terminal, que apenas na
nafireza e com a concordAncia das suas leis se pode tornar efectivo.',

"O entendimento fornece, mediante a possibilidade das suas leis a priori para a nafixez;.,
uma demonstragio de que somente conhecemos esta como fen6meno, por conseguinte

simulianeamente a indicagio de um substrato supra-sensivel da mesma, deixando-o no
entanto completamente indeterminado. Atravds do seu principio a priori do julgamento da
natureza segundo leis particulares possiveis da mesma, a faculdade do juizo fomece ao
substrato supra-sensivel daquela (tanto em n6s, como fora de n6s) a possibilidade de
determinagdo <Bestimmbarkeit> mediante a faculdode intelectuol. por6m a razAo d6
precisamente a esse mesmo substrato, mediante a sua lei pr6tica a priori, a dererminagdo; e
desse modo a faculdade do juizo torna possivel a passagem do dominio do conceito de
natureza para o de liberdade. ,,

[Nota 2]:

"('..) Mas se se quiser compreender o que dissemos, tal equivoco 6 flicil de evitar. A
resist€ncia ou a promogio n6o 6 entre a natureza e a liberdade, mas sim entre a primeira
como fen6meno e os efeitos da riltima como fen6menos no mundo sensivel: e, mesmo a
causalidade da liberdade (da razio pura e pr6tica) 6 a causalidade de uma causa da natureza
que lhe 6 subordinada (do sujeito como ser humano, por conseguinte considerado como
fen6meno) de cuja determinagdo o inteligivel, que 6 pensado segundo a liberdade, cont6m o
fundamento de um modo afinal inexplic6vel (precisamente o mesmo acontece com aguilo
que constitui o substrato supra-sensivel da natureza)."

N6s nio assistimos i liberdade que somos, tio pouco ao lch denke que,,etJ,, ndo
"sott"; apenas ao seu fen6meno. Nem ao que do organismo o organiza: apenas ao seu
oferecido fen6meno' Nem ao que concatena o todo da natureza por sob o seu jogo
newtoniano de mecanismo causal, cuia determinagdo neo rege uma zona, mas apenas um
nivel, do real fenomdnico; cuja universalidade 6 uma de nfvel qualitativo (analitica), nio de
6rea absoluta (sint6tica) KU 348-9!. Durante a maior parte do tempo assenta-se, na
hermenoutica do temivel puzzle kantiano, sobre a suposigeo de que tudo dependeria da
validagio credivel de proporcionalidades formais similares entre o comportamento
intencional e o biol6gico (Kant, claro, diz organfsmico). Ao nivel <subordinado> do
confronto reflexivo atributivo vs. retentivo, 6 o que se passa. Mas nio ao nivel do anel
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concentrico que o envolve. N6s n6o assistimos nem i liberdade, nem ir organizagio (a

questeo de se h6 de todo alguma liberdade em exercicio i qual "n5o assistir", 6 outra

questio, despicienda no contexto): assistimos irs respectivas refrac96es fenom6nicas. Se,

entio, se trata de inspeccionar um fen6meno especialmente <refractado), uma entidade

visivelmente incompreensivel, pode-se estar desde logo certo de que (passe a paradoxia) se

manifesta, no seu em-si-fenomdnico, um efeito - inesclarecivel ao seu nivel - daquilo que o

explica, de tal maneira que n6o 6 a estrutura do pr6prio efeito que mais importa

compreender, mas a da causalidade daquilo que o causa, e cujo fundamento respectivo

(nio a propria efectuagio causal!, como tamb6m n6o no caso da liberdade, a qual n6o

"causa" nada directamente, diz Kant, outrossim fundamenta a causalidade de causas na

natureza, as finicas que causam e que s5o causas)

n6o s6 nio reside nele, como ndo lhe d andlogo (ao modo dessa <teleomecanologiar> - n6o-

hibrida! - que poderia dar a intuitiva inteleca5o de um todo organizado visto no seu

principio, n6o na sua fenomdnica [que nio 6 um "visivel" sem ser o seu'ovidente"]). A ideia

de fim n5o tem, assim, que buscar isomorfismos, nio s6 porque o que lhe interessa do

fen6meno n6o 6 o seu descrevivel - ou indescritivel! - empirico, mas o tipo de principio de

determinagio que o fundamente (preferencialmente, uma teleologia, da qual entSo a empiria

pode dar a pista de uma direcgdo legivel, e a considerag5o de um fim terminal levar a

reconsiderar em termos da exisftncia de o pr6prio sistema de exist€ncias "natureza"); mas

tamb€m porque apr6piaforma da liberdade n6o se lhe manifesta, a ela pr6pria, na sua faee

supra-sensivel absoluta, mas fenomenalizada (ri para nio falar de que, da sua perfeitfssima

unidade consigo mesma, 6 por seu tumo um seu outro manifestativo sui generis - o Falaum

der Yernrmft que 6 a lei moral como autononia eindida, ou forma cindida da autonomia: o

Sollen que-n5o-6 - que reveste a dignidade de respectiva rotio cognoscendi), quer dizer, a

uma distfincia t6o pouco an6loga de si a si mesma quanto o possa ser a que vai do sensivel ao

supra-sensivel. Formas an6logas interv€m, pois, apenas ao nivel do anel de dentro (o que

circula do juizo reflexivo ao organismo fenom6nico). A afinidade, ao nivel do anel exterior,

6 modal: apercebe-se um nfcleo de imanifest6vel no fen6meno; para-teleol6gico, o seu (a)

fundamento supra-sensivel esti em possivel relagio de tanta desanalogia para com (a') ele,

quanta a que h6 de desanalogia entre (a') ele e (0') a tradugio sensibilizada da causalidade

intencional, por seu turno n6o forgosamente anAloga ao (p) sea fundamento supra-sensivel, i
incognoscivel liberdade: entre estes quatro termos, irrecuper6veis nos diversos pareamentos

das suas proporcionalidades m6rficas, a questao deixa de ser de forma para passar a ser a da
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modalidade - uma tradugio sensivel do supra-sensivel [organismo] d susceptivel de ser

encontrada por um supra-sensivel que tipicamente se traduz, se efectiva, em sensivel

fiiberdade].

Regressemos um pouco atr6s, em esclarecimento d relagio: o) liberdade em si
mesma e no em si mesmo do seu efeito, o Endzweck da natureza al6m dela, no supra-

sensivel - e p) "a sua manifestagEo no mundo dos sentidos' (KU LV), q.d., como efeito na

natweza, e fim terminal dela nela. Pode-se notar sem dificuldade que a formulag6o da Idea

de causalidade final liwe implica um cruzamento complexo de notas recolhidas dos niveis
sensivel e supia-sensivel: p. ex, o efeito 6 sensivel, ofundamento da stncausalidade, supra-
sensivel; a sua causa. sensivel, a causalidade dela parece ser o pr6prio movimento de
cruzamento de niveis - de advento. O seu pr6prio aspecto intencional implica a sua

temporalizagio: o que seja a n5o-temporalidade da pr6pria liberdade - a sn ndo-
causalidader- - escapa-nos, porque 6 apenas sob a forma terryoralizada/
causalizada/intencionalizada do Sollen - de um ainda-ser-devido da pr6pria Liberdade - que

nos hd rotio da s)a cognoscenlia. Porque em si mesma nio-temporal, talvez entio a

liberdade./osse o an6logo, ou o id€ntico, ao em si mesmo do organismo. Nada impede a

declaragEo - nem sequer dogm6tica : discricionriria, irresponsavelmente arbitraria - dessa

correspond€ncia: ela daria por resolvido o impedimento capital da analogia - a fatidica
dilagEo intencional, que pondo o efeito a seguir d causa o deixa de fora do todo que ele
pr6prio seria -, s6 a qual analogia recomendaria essa correspondencia, ir qual por6m s6

recorre como a um reforgo precisamente por falhar a respectiva aplicag6o anal6gica,
desrecomendando-a: no momento em que recorre, e pelo prdprio facto de ter que recorrer,
anulou o recurso- Mas mesmo ainda que a correspond€ncia supra-sensivel recurso fosse, j6
nao serviria para compreender o pr6prio fen6meno natural enquanto fen6meno e enquanto
natural: 6 que 6 em termos de tempo e de espago que a matdria do organismo e seu

fundamento constituem enigma. O sistema que Kant lhes imp6e ndo visa compreend1-los ao
seu nivel, mas ldJos como sinais, Sinois de uma teleologia que, pordm, ao seu nivel, eles
recusam.

Porque: o que € uma matdria do fen6meno? o que seo partes e todo, relag6es

causais? Sio mat6ria, parte, todo e causa espacializados e temporalizados. Mesmo
compreendido e inteiramente apercebido o "fundamento supra-sensfvel de determinag6o', -
a-causal; e a-"total" porque a-"parcial" porque a-temporal e an-espacial _, restaria
inescrut6vel o modo propriamente espdcio-temporal da sua tradugio em termos de
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organizaqao material da natureza, e restaria inescrut6vel o modo de articulagfio entre esse

fundamento supra-sensivel e o seu fundamentado sensivel - tal como nio se diz que a

liberdade cause [supra-sensivelmente] um efeito [sensfvel]: ela determina, <<entre>> o supra-

sensivel e o sensivel esp6cio-ternporo-causalizado, a causalidade da causa, causalidade essa

que 6 eficiente mas atingida por essa determinagio como que num Angulo ou segundo um

coeficiente de finalidade, sem que contudo se possa dizer que a propria determinagdo seja

teleol6gica, ou eficiente ou, em geral, "causal". E 6 esse "entre" - esse nexo, qrte 6 mais que

um "erscheinen" - do an sich ao fen6meno, que faztoda a dificuldade. Aleg6-lo ex machina,

incompreensivel mas irrecus6vel enquanto elo desenhado em silhueta por todo um sistema

de converg€ncias indiciais, 6 uma constante, na 3" Critica, e largamente por via da T, do

recurso critico de Kant ao dogmatismo (sob a atenuada forma semdntica ou de verdade-de-

sentido <Sinnwahrheit> [F. Kaulbach], nio sob a de tese ou de verdade objectivada: Kant

encontraria, na figura do <dizer de si para consigo>r do sujeito reflectinte, o modo de

reintroduzir de contrabando uma mundivid6ncia dogmdtica em cujo alv6olo de Sentido

habitar, e "esperaf'. O Sentido, ao contnirio da verdade, 6 efectivo sem afirmagio - muito

mais ainda quando na imin€ncia sempre retida de uma). Ora o caso 6 que o fulcro de

irradiagEo dessas converg6ncias - a admissibilidade pela natureza de um princlpio da sua

compreensdo supra-sensivel nosso, a consagrar por demonstragao da sua analogabilidade,

donde receber devolvido o dom ofertado: n6o s6 a natureza * o grande e antigo nalurae

liber... - se deixa ultimamente "interpretaf' como para-um-fim, como esse fim 6 o [do]
pr6prio intdrprete - esse fulcro de irradiagio, fracassa: o melhor da sua detecaio 6 poder

determinar muito precisamente com o que € que ndo estabelece semelhanga, e porqu€. A
analogia € fio de Ariadne negativo para descrever protocolarmente os titulos de desvio do

organismo ao esquema teleol6gico. O modelo de reconciliagio teleol6gico funciona por

recolha circular, junto do objecto, do principio de inteligibilidade pervasivamente sobre ele

projectado pelo sujeito. Duas caracteristicas inconfundiveis (com)prometem tal reconciliar: o

forgado da projecano, e os consequentes abusivos artiffcios de c6lculo, trapeziando apoios

operat6rios sobre inc6gnitas supra-sensiveis benfazejas; e a qualidade mobilizadora-do-

objeto dessa sua inteligibilizagdo que, imprimindo n5o s6 uma direcgdo, como tamb6m uma

efectiva da mobilizag5o ao objecto (ao todo de objectos que 6 o horizonte da "natureza"), 6

uma inteligibilizagio mais pr6tica do que te6rica, ou 6 j6 a sobre-impressio de uma

inteligibilidade pritica naquela inteligibilidade te6rica cuja "reflexividade", ela pr6pria agora

apercebida como dotada de intencionalidade pr6tica, se escreve - sob a forma de Kritik der

Urteilslraft ou teoria sistem6tica da reflexividade dos juizos reflexivos - como prentncio da
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sua realizabilidade objectiva. Outra coisa nio prometia uma ldeia prdtica como princfpio de

inteligibilidade reflexiva "te6rica": evid&rcia que nem sempre 6 notada - devido ir evid&rcia.

Aquilo a que nos referimos noutra SecASo como vontade de sistema, ndo 6 uma met6fora

te6rica: 6, i letra, o interesse pr6tico volvendo, na KU, a reteorizar os limites transcende,ntais

de KrV e a implantar no seio dos julzos sint6ticos a priori uma incontivel instabilizagdo e

historicizagEo do seu 'trniversal e necess6rio" mundo newtoniano da Natureza. Como em

todas as revolugdes, tambdm na copernicana uma acelerag5o abrupta por radicalizagdo: do

interesse te6rico em pr6tico; e uma rendigio do cop6rnico mecanicista pelos ultra-cop6micos

do programa teleol6gico, "subordinativo" daquele no ulterior decurso da investigagio

transcendental. Por outro lado, nio 6 menos certo que tal "subordinagio" s6 tem lugar como

"modo de reflectir", n6o sobredeterrnina nem reteoriza detercninagio e teoria: o $ 79 recusa

claramente a cientificagio natural da teleologia, a qual promove mais uma "passagem da

filosofia te6rica i filosofia prdtica" KU LV] do que o inverso. Porim: se a telmlogia n6o

integra a ci€ncia natural, nem por isso o seu empreendimento 6 menos te6rico e respeitante i
relagio com as leis cientificas (e a legislagio transcendental) da natureza. Teorftico 6,

igualmente, o seu estatuto de "conhecimento critico" KU 3661. E, se a Critica da Faculdade

do Juizo coloca o teor e o t6nus da consideragio pensante na tonalidade hicida de uma

subtilmente condicionada metodologia da spes - sageza do afirmar e do negar, do dar e do

reter sentido no tornar em pensomento ordenado e integral o estado de alerta interrogativo

do "o que me 6 permitido esperar?" -, nio 6 verdade que o faga, ao contnlrio do que diz
Kant em KU LV, "sem tomar em consideragio o pr6tico" para "a pressuposigdo a priori da

condigio da possibilidade do efeito segundo o conceito de liberdade como fim terminal da

natureza": n6o foi senSo desde o inicio da aventura anal6gica tomando em consideragao nio
outro sen6o precisamente o pnitico como modelo de inteligibilizag5o do te6rieo, que toda a

2'Parte da Critica procedeu. Este escamoteamento do principio circular-vicioso do Sistema

(o prdtico recorre ao prAtico para se demonstrar supostamente por via independente), n6o 6

menos significativo do modo como a vontade instaurante deste se dissimula a si pr6pria-

Noutro ponto da investigagfio, mostramos a instransferibilidade reciproca dos modos de ver

finito e infinito, em raz6o justamente de serem modos afectados por si mesmos, pelo

finitamente e pelo infinitamente. respetivamente. Aqui, acrescentamos: nio haveria sequer

modo de ver capaz de seguir o nexo do "entre" supra-sensivel e sensivel g pois, de

acompanhar em que possa consistir o acto de determinar desse "fundamento supra-sensivel

de determinagio" de um determinado que, por consistir nulna organizagao de partes e todo

espaciais no tempo, requereria antes uma consist€ncia de determinagdo ao seq nivel, quer
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dizer, a consist6ncia de uma determinagio espacio-temporal-causal, e nio a de uma

determinagio an-esp6cio-temporal-causal supra-sensivel, pois "uma determinagio" capaz de

operar determinativamente sobre entidades esp6cio-temporais tem que ser uma determinagio

esp6cio-temporal (o que Kant atesta nos passos que se referem i relagio entre a liberdade e o

seu efeito). O "fundamento de determinagSo" s6 pode ent6o ser lido como: um fundamento
supra-sensivel, n6o no sentido de operante, mas no de fundo manifestodo, que 6 fundamento

<<d>r "determinagio" - a qual ocorre no sensivel manifesto, opera desse sensivel para esse

sensivel, e 6, ele pr6prio, sensivel -, e nio, em sentido forte, fundamento,,deld,; q.d., que

perde o nexo de fundamentagdo-determinanle, mesmo que de uma determinagio situada

intra-fenomenicamente, perda-do-nexo essa que 6 precisamente o entrar em manifestagdo

sob condigdes de manifestabilidade transcendentais, nossas-para-n6s. A manifestagio 6 o

conferir de uma medida de manifestidade e de manifestabilidade tal que, qualquer nexo de

medida que n6o o seu pr6prio - de transcendentalmente se auto-doar o pr6prio

manifestabilizante (o espago-tempo) de e como-o-qual dessa manifestagio -, 6 perdido.

Fechar auto-doadoramente todo o nexo sobre si pr6prio e ser isso o manifestabilizar, 6 o
proprio do transcendental. Manifestabilizar a Coisa 6 dar-lhe entrada nesse formar-nexo-

consigo-pr6prio que 6 o finitizante transcendental, e esse fecho-do-nexo 6 desconexionante

de qualquer outro, ao qual refaz nos termos do seu, manifestando-o assim precisamente na

medida em que desconectando-o. Porque - e a diferenga crucial 6 esta -, nio "manifestando-

o": manifestabilizondo-o. E nem isso: mandestabilizando-se-o. Nenhuma medida co-

mensur6vel com a sua.

Isso leva insensivelmente o discurso kantiano a compensar, ern certos passos ($$ 77-

8) essa suputagSo ($ 67) de que um principio supra-sensivel, adjudicado aojuizo como szu

guia para a reflexEo, tivesse sidojogado e tivesse sido aceite, (o que esti longe de ser o caso,

como logo o $ 68 capricha em replicar: 6 o ponto de Arquimedes que nEo chega a formar-se,

pois que ele seria o toqae de validagio da aplicagio anal6gica, e a analogia, longe de formar

contacto, esfuma-se ao aproximar-se do que assim vai deixando de ser an6logo: eles s6 sio

analogante e analogado i distdncia, num primeiro relanceamento de topo a topo. E esse o

sentido da express6o "analogia remota" [KU 295] - i letra do adjectivo participio: removida.

O "ar de familia" permanecer6, por6m, invencivelmente, inerradic6vel). *Sub specie

aeternitatis" ($$ 77-8), j6 nio se insiste em que o fundamento supra-sensfvel do organismo

seja parente da teleologia (pelo contrSrio): o teleol6gico abdica do seu avango sobre o

objecto (o qual se v€ entregue de novo aos esforgos da explicagfio mecanicista), para apenas
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reaparecer, quando o explicar causal e o compreender anal6gico chegam a limite, como o
modo como lemos o que ent6o ainda, remoto, se nos manifesta. A questio epistemol6gica da

validade dessa leitura, da aplicabilidade da analogia, e a que nivel (se sensivel, se supra-
sensfvel), a questio da relagio entre o todo sintdtico arquetipico e o todo org6nico ectipico
(se assim nos podemos exprimir), passam a ceder a cena a uma atengio transversal que cifre
o enigma, n6o para o decifrar, mas para ai ler - recolher - sentido. A analogia remota - cuja
remogio acarreta a perda do mit Zweck, e a sua esteticizagio - nio deixa de convir a este

vago ser (ou vir) em nossa intengio, da parte da virttn produtiva da natureza. Mas sabemos

bem atd que ponto o momento remoto 6 ef6rnero na economia arquitect6nica de KU. O
"ponto de Arquimedes" 6 sempre de novo dado por adquirido, e sobre a sua alavanca
<<pn{tico-transcendental>> o movimento, cada vez mais o do sujeito, par@e ser cada vez mais
o do mundo. Na KU, ao ser para nds apenas, o "apenas para n6s" nio se distingue do puro
paro nds, chave transcendental da anexagEo do objecto: nesta exponencial do copernicano, o
sujeito gira agora em redor de si mesmo, e o sistema 6 essencialmente devedor dessa

tautologia. Quer se limite a ler a verdade de sentido de uma Zweckmissigkeit da natureza,
quer compreenda nada menos do que a existdncia desta como para-um-fim que 6 ele pr6prio
(sem que a restrigio de semelhante compreensio i clausura reflexiva, de novo libertadora do
objecto, que assim anexava i sua leitura, ponha em causa a sua convicaio pnitica de ser
Endzweck der Natur), o ser-para-o-sujeito deste ndo-saber qtrc 6 o reflexionante nio €
menos para-o-sujeito do que o € o saber: o objecto pode nio ser arrastado para o sujeito pelo
saber: n6o 6 menos arastado para o sujeito: 6 arrastado para o para-o-sujeito (e o para-o-

sujeito 6 o modo de ser sujeito do sujeito), e nio teria, de resto, nem ele, nem o sujeito, outro
possivel destinat6rio. O objecto 6 apropriado num sistema por destinag6o, mais fraco e mais
forte do que um sistema por objectivagio. Quando nio h6 um sujeito de saber de objecto, h6
um destinatirio que unifica essa mesma conjungio em "como se" de sujeito e de objecto.

3.5. Regresso a KU 291: porque <<ret6m> Kant a rellexflo sobre o

sistema-organismo? O sistema e o sistemata

Aqui chegados, e ap6s levarmos a extremos as linhas de

implicagio de algumas formulag6es kantianas, perguntamo_nos:

consequdncia e de

que acr6scimo de
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determinagSo granjeou um tal esforgo de meta-reflexio? Um pacto de indicios - n6o um

sistema. Ironicamente, um sislemo, que 6 mais do que a simples determinagdo de um saber,

desenvolve-se na relagio inversamente proporcional a esta fltima; mas a formula <<a sistema

forte, saber fraco>> contradiz a ideia mesma de sistema como sistema de saber. Que a

confianga em, e a afirmatividade de, sistema, todavia cresgam com a sua (reconhecida)

condicionalidade, e nio a despeito dela, mas gragas a ela, significa que, em Kant, o

imperativo de harmonia (e o interesse pr6tico) prepondera sobre o imperativo de saber (e o

interesse te6rico). Isso j6 desde a KpV o sabiamos. O que 6 novo na KU 6 que esse impulso

tende agora a fazer prevalecer a razdo (e o supra-sensivel) sobre a sensibilidade (e o

sensivel), a exigOncia do todo unificado sobre a observdncia do limite condicionante (o do

condicionado), enfim, a dimensio metafisica sobre a critica: e a tal ponto que 6 a pr6pria

crftica a dela se encuuregar (se a teleologia nio € nem ciCncia da natureza nem teleologia -
metafisica - 6 um saber critico, declara o $ 79). A relagio de conteng5o do "alargamento

pr6tico" parece inverter-se: se a teleologia como <<reflexio critico-sistem6tico n6o se chega

a converter em conhecimento (nem cientifico nem transcendental), o juizo reflexionante n5o

6 de ordem pnitica, 6 de orrdem te6rica, e, dentro agora de uma mesma ordem homogdnea, o

desiderato da reconciliagio e da "reunificagSo daquilo que a €poca dividiu" (para utilizar um

vocabuliirio cuja preocupagEo precede a do idealismo alem6o, o qual, se em "6poca" podia

abundantemente ler "Kant", o faz ali mesmo onde o proprio Kant j6 lia "Critica da Razio

Pura"...) nio parece hesitar em adiantar um passo al6m dos limites criticos, em vez de,

como o'mera reflexio", recuar um (sendo o juizo determinante o pr6prio tragado coincidente

desses limites na sua mais completa express6o). Como se a sua modalidade, de si mesma j6

re&eante, se permitisse por isso n6o se cumprir a si pr6pria, porque, qualquer que venha a

ser a extensEo que para si possa conquistar, nio a conquista objectivamente,

determinadamente, realmente: se a distingdo entre reJlexionar e determinar jd i um limite

critico, dentro desse limite i entdo possivel tansgredi-lo ilimitadamente (€ um equivalente

da extensdo pr6tica: esta estende-se ai onde um limite - a pr6pria clivagem e hiato entre o

te6rico e o pr6tico - j6 se implantou e tornou antecipadamente em limitada toda e qualquer

ilimitagio sobreveniente). Mas a sua restrig6o j6 n6o conhece, por€m, a barreira suplementar

que 6 a da distingio entre conhecer e agir (e que funcionava como desnivel de

heterogeneidade relativamente ao plano da sua Erweiterung, desencontrado de, ou "em

limite" face a, o plano te6rico da razio). Esse desnfvel deixou de existir entre dois juizos

te6ricos como sio o determinante e o reflexionante, e KU 6 um empreendimento te6rico que

toma o partido de KpV 'tontra" KrV, do pr6tico contra o te6rico (€ uma modalidade do
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te6rico "contra" a outra - e decerto a do sistema total contra a restrigio cindinte-),

apresentando-se apologeticamente como via de investigagio independente (e assim

legitimando redobradamente a causa da liberdade e preparando/promovendo a passagem de

uma raz6o de necessidade para uma razio de liberdade, diz Kant), quando, outrossim, o seu

modelo para a teorizagdo da teleologia 6 o da pr6pria causalidade prdtica liwe
(petitivamente practicizando, desde o principio, o te6rico, descobre-o... practicizante...).

Se tudo quanto procunimos desdobrar clarificadoramente 6 o complexo de supostos

retores que carrilam parte do subtexto kantiano, apenas somos devolvidos, em mat6ria de

fundamentagio legitimadora do Sistema, ao ponto de partida. A reflexao nada mais pode que

reflectir: e a concha consigo mesma que tende a formar leva-a a esquecer que nio h6, no seu

sistema, corresponddncia que n6o tenha por contraponto um impasse que a nzutraliza. Ora, 6

esse esquecimento metodol6gico que leva Kant a adiantar passos sistenliticos que mesmo a

reflexividade - e precisamente na sua contra-reflexividade - nio consente.

Desde logo, o recuo recursivo do nivel reflexivo "principiado" ao do seu principio

faz entrar em curto-circuito o duplo looping que se deveria interconfirmar: se - fracassada a

pertin&rcia atributiva da relagio ao objecto por parte do juizo (que procura que aquilo que

ele reflecte sobre o objecto reflicta que tambdm o objecto o seja), em raz6o da defici6ncia do

modelo guia de tal reflexio - se recore a este mesmo modelo alegando que lhe basta uma

"remota analogia" (KU 295) para ele pr6prio poder estabelecer a verdadeira relagio de

correspond€ncia de que se trata, de fundamento supra-sensivel a fundamento supra-sensivel

(dispensando entre si a confrontagio de propriedades anal6gicas directas que a

recomendassem, por suporem encontrada entretanto a recomendagio ao nivel <aplicado> do
juizo reflexivo), esquece-se que, se este mesmo juizo assim recorre A ideia, 6 a titulo de

pedido de reforgo da posigSo que ele proprio n6o conseguiu sozinho suster, devido
precisamente A debilidade e problematicidade da aplicagSo anal6gica desse mesmo principio
ao qual agora pede reforgo! E por falta de confirmagio que a vai pedir- re-petir... - junto da

origem mesma dessa falta: nio como um primeiro suporte de confirmagio minimo oferecido

e retribuido ao seu reconfirmante. Circulo vicioso, nio virtuoso: re-petir a confirmag6o 6

repetir a sua falta.

Regressemos ao que seria um organismo-sistema. Ele consistiria em que esse modo

de ser que concebemos assim produzir-se se produza assim mesmo a si pr6prio, o que

implica: que se conceba - o que nio iria sem um modo de presenga do conceito que,

precisamente nio representacional mas 6ntico, consumasse ent5o plenamente a dificil ideia
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de Sistema, o qual n6o consente nem a aus6ncia de conceito - v.g., a cegueira do acaso

mecdnico - nem a sua presenga como reflexdo exterior - gu€, ausente do seu 6mago, a

sistema algum assistiria, nada sen6o a um esqueleto teria a reflectir, e pouco mais poderia

propor do que compensar o morto com finalidades t6cnicas, simile ernbalsamado do vivo, ou

com finalidades morais, que acabassem por o instrumentalizar. Assistimos talvez nesta

encruzilhada brevissima, neste lapsus linguae do inconsciente textual e autoral, i derradeira

imagem de resistdncra (psico-te6rica) ao advento da ideia de Sistema, a qual, espraiada no

rernate emAllegro molto do $ 67 (KU 303-4), se vini constituir, de vertigem em vertigem, no

"estado e tend6ncia do material" propicio i sua apoteose hegeliana.

Tocamos aqui o cerne nevrSlgico e essencial de toda esta questdo (de cuja solugio jd

antecip6mos, acima, parcialmente o esclarecimento; mas nio o de toda a solugio, nem o de

todo o problema). Porqu6? Porque o recuo - como que espasm6dico, involuntiirio e

inconsciente - de Kant perante o inevit6vel, (a) nem 6 recuo algum: nio se toma nem pode

tomar o meramente reflexivo / formal / fio condutor / subjectivo / como se / regulativo /
anal6gico em <ainda mais meramenten tudo isso: todo o plano de KU, nunca abandonado, €

j6 e s6 o do reflexionar subjectivamente als ob uma objectividade, e nem esse reflexionar

subjectivo se pode estruturalmente tornar <<ainda mais>> subjectivo; nem, perdendo, se o

fizesse, a possibilidade de continuar a visar de todo o objecto como se ele fosse

objectivamente tal e tal, o juizo reflexivo teria ainda qualquer cabimento ou pr6stimo como

modo, decerto inevit5vel mas por€m simplesmente considerativo e compreensivo - para si

mesmo e como se para o objecto (e nio objectivo para o objecto) -, de promover o fio

condutor para uma investigag5o (nio-explicativa / determinativa) da natureza; (p) nem hi
qualquer excesso ou perigo de cuja ameaga importasse necuar, visto que quer o fim
natural quer o sistema dos fins se passam estritamente ols ob, devidamente contidos no

dispositivo de seguranga de uma subjectividade que reporta apenas a si mesma, em circuito

interno e fechado, uma representagio nio tanto de objecto quanto a propdsito de objecto,

sem sair da representagSo para fora e sem abrir a sua caixa de Pandora - a qual, essa raz6o

escancarada que a si se sonha, ji se sa|cr; produce monstruos, deixa evolar o cortejo dos seus

vampiros, que, dialectas iluminados, a alimentario sugando-a. Quer o fim sistem6tico quer o

sistema dos fins, quer o pequeno zoon (fim natural) quer a Alma do Mundo (sistema dos

fins), mantidos modestos, mostrados em cativeiro reflexivo apenas aos olhos refreadamente

considerativos do Sujeito, satisfazem meramente o interesse reflexivo: n5o silo uma ameaga

frankensteiniana.
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Extema' Mas podem s6-la interna, o monstro nio sendo tanto a criatura goyesca
produzida quanto a raciocinagio da produtora. E 6 desse perigo que, nao o Sujeito, mas,
dirfamos, o seu superego, se apercebe e recua. Como se desliza ent6o para essa zona
inquietante? E que, ulna vez t5o consumada entidade - o ser organizado como fim natural: o
"vivo", nio diz Kant (e nio diz que nio diz) - cujo corpo mirabilis simultaneamente
incorpom mat6ria (KU 287) e corporaliza razdo (como causa final, a..ideia do todo,,6,
"causa dele mesmo", o todo) - posta ao abrigo da efecrividode, sob a pelicula protectora da
sua modalizagao reflexionante, e convertida, para todos os efeitos, meramente em
caleidosc6pico ens reflectionis de fascinagio, ent6o tanto mais 6 a faculdade do juizo a nutrir
deflectidamente para-si-mesma todas as possibilidades de exposigao, desenvolvimento e
magnificagao dessa representagdo-de-entidade que, s6 reflexivamente objectiva e s6
subjectivamente considerada 'tomo se" rear, ndo chega a ser uma. euer dizer, dito
brutalmente: o ser vivo 6 mais uma entidade da faculdade de juizo do que um ser da natureza
(o mesmo se diga da natureza como sistema de fins). Por isso esta faculdade tanto nele se
rev6; e, na verdade, nele se deixa ventriloquar: de tal maneira que a caracterizagio da
perfeigio dessa entidade, visto nio ser objectiva, remete apenas como indexpara a perfeigio
do <<organismo> reflexionante que a engendra, e ao descrever a vida do ser vivo estou apenas
a espelhar a descrig5o da vitalidade da reflexividade judicativa em que aquele unicamente
consiste' O que nio 6 inteiramente verdade: precisamente, o pr6prio da reflexionagio n5o 6,
nem dar a vida, nem tird-la, nem conceder, nem impugnar a objectividade de uma
representagao (a subjectividade a que entio se resumisse mimiJa-ia em despicienda
quimera), mas sim - tendo-se visto obrigada, em observadora epist6mica inteligente e
empenhada, a tomar em consideragio factos empiricos de regularidade consistente,
solicitadores de principios de sobreordenamento (que, particulares, nao se deixam subsumir
debaixo de um a priori objectivo) pelos quais seja permitido atribuir, a titulo de projecaio
simulada sobre as realidades ocorrentes elas-mesmas, as notas da sua compreensibilidade
satisfat6ria (<<as coisas nio se podem passar senSo assim>>)... scillicet, no para-as-pr6prias-
coisas que i'para-nds e que n6o pode transgredir essa localizag6o sistem6tico-c ritica no
para-n6s; no para-n6s empfrico, entenda-se) - a ser ela como que a deter definitivo-
provisoriamente na sua posse um poder que lhe nio pertence: nem a ela, visto que ela
reflexiona a vida como [se] objectiva, nem ao real de que se ocupa, dado que a vida como
[se] objectiva 6 apenas reflexionada ser tal, ou "€" tal apenas reflexionadamente, ou o seu
"€" 6 o de uma atribuigio tar, pela reflexio, i objectividade que, ipso focto, o prdprio
estatuto da atribuiqdo reobsorve em si o estatuto do atribuido e, sem chegar a anuld-lo,
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suspende-o (nele mesmo nela> sine die. Q.d., com o requinte suplementar de n6o o

suspender simplesmente nela: suspende-o sisificamente no seu pr6prio estar-atribuido. Que

seja assim, <<que a vida viva>> (pense o juizo reflexivo o que pensar), estd atribuido aos seres

organizados - mas 6 ai mesmo, nele mesmo, que esse estar-atribuido sd o esld, em suspenso.

N6o 6 que n6o esteja atribuido, e que a suspens6o nio seja a de um atribuido, e que a propria

atribuigio nlo seja a de um atribuido, por muito que o facto da atribuigdo seja muito

exactamente o que impede que o seu atribuido seja (ele) tmfacto; e n6o 6 que a atribuigio

reflexiva de vida nio respeite a um ser que se comporta de tal maneira que n5o pode senio

ser ele a viver e a tera vida que lhe 6 atribuida. Resta que, mesmo a ser assim, arazdo,para

si mesrna, nio pode sanSo dizer, com o poeta, o sanfingo: que essa vida que deveras 6 a dele,

6 como se fosse vida e como se fosse dele. Ai a sua ltybris. O sistema, de cujo embriio em

Hegel a Introdugdo da Fenomenologia do Espirito se assenhoreia quando mostra que a

igualizagio dial6ctica do para si da consci&rcia ao "inapreensivel" em si do objecto se

processa como um "em si, para ela" na consci€ncia j6 comparativa de ambos os momentos,

que assim "se move" a um joto <entspringt) "do seu novo objecto verdadeiro"t' p"t-

fazendo o seu ex-per-ire de selbst-bewegende llteg - um tal sistema outorga-se aqui, chez

Kant, a uma luz particularmente dribia: o objecto que 6 sistema (o ser vivo) resta ref6m de

uma consci€ncia que tamb6m desta vez 6 nela que iguala o representado e a representagio,

s6 que nio, em igor, na conscidncia (que hegelianamente 6 o lertium comparalionls de

consci€ncia de objecto e consci€ncia de si), mas,"desequilibradamente", no para si de uma

representagdo para a consci€ncia (o reflexionante revelando-se como um reflectir para si de

um "em si" [empirico] objectual, (como se>> o juizo reflexionante pudesse retomar at6 o

pr6prio <<em si objectual>r, excepto aquilo ern que estepsse objectivo: donde, ele ser (como

sor fosse uma consci€ncia fenomenol6gica: o seu sistema nio demorar6 dialectica alguma,

est6 apreendido no primeiro acto de reflexionagio). Este acto, que mantim ligada d mdquina

a respiragao e as fungdes vitais do seu objecto, 6 o primeiro - muito antes da passagem

adorniana sobre a racionalizagdo extrema do objecto na era industrial (AT 106, 324,44D,

cujas primicias kantiano-hegelianas na era proto-industrial aqui esquiss6mos, e de que nos

ocuparemos estruturalmente ao longo do presente capitulo - a prevenir-nos daB das Leben

nicht lebt, [de] "que a vida n6o vive".

Mas a hybris nio grassa s6 estendendo uma imensa campdnula considerativa sobre

os livres entes vivos da natureza, nesse cativeiro do in vitro reflexionante suspendendo <<em

vida> a vida que entretanto s6 este lhes pode atribuir (e com a legitimidade acrescida de
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dever faz6-lo, de encontrar principios particulares de conceptualizagio bastantes e adequados
para tal, de genuinamente saber aqueles vivos <<e de boa satide>>, mas de nio lhes o poder
conceder a eles mesmos, apenas ao saber reflexivo que, s6 ele, pode descrever e reconhecer
essa vida como viva, mas infeliznente s6 para si mesmo como saber, devido is suas
limitagOes, e n6o para ela): 6 que tais limitagoes, a que nada mais senio elas mesmas
limitam, s6o, assim, de algum modo, para si pr6prias ilimitadas no seu serJimitado mesmo.
O n6o ser suficiente(mente) Saber para saber que a vida qtrc sabe viva, d viva (ao saber que o
saber que sabe 6 saber - v.g., ao poder fund6-lo objectivamente sob uma categoria que
fornega um principio de determinagSo a um juizo no seu uso transcendental pleno), essa
profissSo de humildade, traz a si mesma a sua compensagio: 6 que esta sustentagio do
objectivo fantasmdtico no plano do subjectivo, jogo de como-se iludindo o compromisso do
real, 6 o que precisamente reverte para o g6udio teleol6gico de um "prazer [quase] superiof,
(KU,lntrod. VI, xXxvI[-xLII), obtido ndo tanto com a concordincia objectiva da natureza
com os seus fins, mas com a concord6ncia por conformidade a fins dela com a nossa
faculdade de apreensio cognoscitiva, q.d., nio tanto consistindo numa exultagio teor&ica
com a 'trniio de duas ou de viirias leis da natureza empiricas, sob um principio que integre
ambas" (KU XL), mas num jribilo de totalista inintencional com o facto da meta-
concordancia "liwe" dessas leis com um principio que n6o 6 categorial-objectivamente o
delas, mas subjectivo-reflexivamente o nosso (mas que perrnanece insuficiente para por seu
tumo objectivar e necessitar a liberdade jungente dessa concordincia: o jribilo substitui-se
precisamente i passagem ilicita do particular contingente ao universal necessiirio, i qual
experimenta e vivencia fantasmaticamente <<como se>>).

Se, enfim, Kant procura, em KU 2gl - na bizarra reflexionagio dos fins naturais
cuja ideia de todo fosse s6 nossa (como a que reJlexionasse, paraobter para si fundamento
de conhecimento, a acgio da ideia do todo como determinante da conexao e forma das
partes, mas, de novo, nio determinante tdcnico e/iciente delas segundo um fim que,
dissociado, como ideia exterior, dessa sua eausagio, entio opera mecanicamente, outrossim
determinanle delas a titulo de "fundamento de conhecimento" (ergo objectivo...), mas re-
conhecido como tal de novo apenas reflexionantemente "para aquele que ajuiza,,); e n6o
TAMBEM do pr6prio todo como, entio, ele mesmo "ideativamente,, causal-final -: tal
deve-se ao temor de deixar livre curso i reflexionagSo, nio dessa "unidade sistem6tica,, do
vivo sob forma mitigada, mas dela em carne e osso, ainda que "apenas" reflexionantemente.
Vamos ver porqu6.
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A exorbitante e magistral p6gina 3034 da Critica enuncia eloquentemente os eixos

de conspiragio do advento do Sistema: um tal passo consiste unicamente em encontrar por

onde reconsiderar que o requisito (peremptoriamente recusado em KU 299) para o

"conhecimento do escopo" <Endzweck> da natureza - a "refer0ncia a algo supra-sensivel" -,
que, ao "ultrapassa[r] em muito todo o nosso conhecimento da natureza teleol6gico",

mantinha aberto o hiato insanSvel entre os dois "algo[s] completamente diferente[s] "que sio

o Nalurzweck e o Zweck der Nalur, nio s6 n6o conserva consigo este riltimo rigorosamente

fora de alcance, como 6 intrinsecamente deriv6vel j6 do primeiro, promovido a verdadeiro

fundamento de sistema: o qual se arquitecta quando, destarte, "todo o nosso conhecimento"

"se ultrapassa em muito entio a si pr6prio a partir da auto-superagio inaugural daquilo

que precisamente era dado como um elemento confinado (aqui, o Naturzweck). o qual,

promovendo com a sua auto-superagio a do "todo do nosso conhecimento", fecha sistema

quando coincide com aquilo de que era, na posigio inicial, dicotomicamente o oposto: agora,

"o fim natural existe" - num sistema dos fins de que ele 6 a chave - como fim da natureza,

dispensando-se, atraves do sistema, do "conhecimento" pontual e separado de um principio

supra-sensivel, ao qual esse sistema, para se estabelecer, ndo preciso de conhecer: o sistema

sistematiza-se e assim conhece, e nio - o sistema conhece, e 6 assim sistematizado.

3.6. A Cavalo no absoluto, ou "que a vida n5o vive"

(E tambdm tipico que o mito fundador do sistema seja a sua impossibilidade, e que

ele se derive a si pr6prio 16 desde o que o impede. Especulativamente, na medida em que o

impede: mas tal mdtron nio podia ser j6 o caso em Kant, sc., o da auto-reden96o do

antagonismo gragas i sua pr6pria autoposigio, i.e., devido ao pr6prio facto - especulativo -
de que a sua conflitualidade mesma vem mais cedo - e 6 mais intima e estrangeira - do que

os conflituantes, e que 6 i forga da estabilidade positivada do primeiro momento que, nos

termos mesmos dessa estabilidade (cr), esta se instabiliza (p) e se 6 a Si-mesma essa

instabilidade (y), da qual se apossa ao desapossar-se e i qual "6" - n6o predicativa-, mas

especulativamente - quando nela e com ela, puramente ab-solvida, se move <nur die

dialektische Bewegung...> (Hegel, Werke 3, p. 6l). Ultrapassada por Adorno, para a arte e

dernais instincias do espirito, qualquer teoria do reflexo superestrutural - e do reducionismo
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infraestrutural seu correlativo - por uma internalizag6o "auton6mica" daquele nexo exterior
em seu reverso mon6dico, de cujo fundode-pogo se erxerga ali6s melhor a constelagio do
social na sua profondeur extra-"sociol6gica" - e pese ernbora o processo exot6rico, a ponte
<perpendiculan> (e nio sincronizadamente paralela e impregnante sem janelas) de, p.ex.,
gestos mim6ticos microl6gicos (q.d., micro-perceptivos e macro-estruturais) atraves dos
quais o espirito objectivo se inscreve na m6nada como tend&rcia do material -, seria de
esperar que i desvinculagio substancial se seguisse a desvinculagao cronol6gica, em favor
de uma sincronizag[o hist6rica mais ampla entre as grandes obras de sentido e a latitude
estrutural-tendencial do seu horizonte epocal: o caso da antecipagao cubista da imago de
sobrevoo da cidade bombardeada (Ar 447) ndo 6 o de uma profecia, porque a sua
perscrutagio nio 6, empirica, de objectos, mas, hist6rico-transcendental, do arco destinal da
estrutura significativa da objectidade do objecto, e une em sinopse a vis6o temporizada do
poderio tnigico do objecto racionalizado, da sua ultra-instrumentalizagdo como arma /
bomba (o momento opaco e da viragemJimite do objecto total em seu simplex abstracto
elementar, cuja bidimensionalidade militante 6 a do arrasamento nihilista: ex.g., o euadrado
Negro (Imgg_l.) malevitchiano e o Mon6lito kubrickiano seu ..arquitectone,, _ rmasem
2' -), e do absoluto de objecto e de ratio construtivos que d, ainda malevitchianamente, a
gegenstandslose Welt, v-g. o mundo que superou / suprimiu, pela sua passagem ao limite
(J.Gil, Imagem-nua.-., pp. l4o-r, 156), a finidade do objecto porque este se abismou, sem
fundo ou fundamento, ou porque este, alteradas as condigoes que o requerianr, caducou,
superfluo, mas mundo que entio caducou e foi a pique com aquele; pois que.osem-objecto,,,
"pointless", errante sem destino, nio 6 o objecto, mas o mundo sem ele - no que nio deixa
de ser um enunciar muito dialecticamente ensombrado deste tftulo magno da teorizagio do
Suprematismo. Similarmente se diria, com Adorno, que Hegel nio antecipa apenas uma
Reconciliagio com a qual nio pode haver reconciliagao - a do verdadeiro como o todo <das
wahre ist das Ganze), cuja suprema libertag5o € ratio da total opressao, a da esfera estatica
da identidade universal de todo o particular diferenciado (a que a inversio formulat6ria
adomiana responde <<despredicando>> e dessubstantivizando o Todo, q.d., nio jogando o seu
jogo aceite contra ele, mas fazendo desse jogo uma jogada noutro jogo contra o primeiro:
*das Falsche ist das Ganze") -, antes, dizendo agora adonriamente al6m de Adorno,
diagnostica e prognostica um teor de conflitualidade que, junto com o da respectiva solugio,
ainda nao sio os do seu tempo: o qual n6o € o dos tltimos dias da possibilidade c6ndida de
uma reconciliagio feliz: essa conflitualidade, tdo absoluta que se € a sua pr6pria
absolvancia, 6, desde esse primeiro grande nietzscheano, antncio de um mundo
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exaustivamente e extremamente ratio-social por vir cujo fim-da-hist6ria vai comegando

porventura a ser o nosso: de que 6 indice a integragio polifonica do conflito e do protesto

radicais, excluidos por inclusdo mas s6 no Ambito institucional, justo subdivisor dernocratico

da liberdade formalizada, como no plano de retoma cultural capaz de entretecer todos os

jogos dialecticos ao nivel telar da sua representagio, que, nesse potenci6-los sem os tomar,

os neutraliza. O movimento de expansflo mundial do artistico mediante as artes, polarizando-

se na reanimagdo "social total" (Mauss) dos grandes e m6dios macronricleos urbanos atravds

da sua insergio na rede oficial de percursos dos fluxos turisticos guiados pela itinerincia das

grandes exposig6es pl6sticas retrospectivas sob reavaliagSo critica, tem o seu momento

ideol6gico na operacionalizagdo desse entretenimento culturalizado em veiculo de

plasmagfio endo-orgdnica dos tropismos profundos fundamentais da adaptag6o conformada

ora de gestos, ac96es, consciCncia, sentires inconscientes, e at6 mesmo de impulsos de

rebeldia, ir naturalidade da figura-do-mundo vigente e firmada num inextirp6vel pacto

antepredicativo de familiaridade, "terra-mie" imovivel husserliana (num segundo diimetro

da Kulturindustrie relativamente pressentido por Adorno, e reconhecido por exemplo na

ritualizagio let6rgica das rotinas ptblicas da melomania dos "grandes cl6ssicos", - e dos

'tr€s tenores", nio se sabe bem se do Cardeal, se da Rainha): longe, pois, de alternativa

distractiva i ritmica da vida estabelecida, 6 outrossim focalizador estruturante subliminar da

adaptagio "afeigoada" <Anpassung> ir mesma. Mais inquietante, por6m, 6 que os

contrarnovimentos sociocriticos - como, expansivo desde os anos oitenta, o dos cultural

studies,cujo paradigma politico antagoniza o da socidade onde medra, opondo mais do que

nunca a universidade i Cidade que a conscreve -, altamente capacitados para vigiarem, a

metanivel, que a sua tarefa de inspecgio radicalizada nio se deixe arregimentar pelo pr6prio

campo objectal investido, tanto mais para isso contribuem, ao evit6-lo - sindroma do

encontro da morte em Samarcanda: ao contrariarem a tend€ncia de consumo

(espectacularizado) do espect6culo, posta em movimento pela politica de estetizagdo da arte

(nio, quanto a n6s, por controlo intencional e sectorial "de classe", obedecente ao crit€rio de

cui bono (ND), mas de modo sist6mico e transcendentalizado por detr6s das deliberagOes de

consci€ncias e agentes, cujos c6lculos de aproveitamento v6m previamente ardilados por

uma razio que j6 6, em baixa unidade mistica, a pessoa de cada um), eis que nela

comparticipam como afluente especioso que contribui com a sua critica do espect6culo para

o espect6culo da critica. Essa irredutibilidade 6 entio integrada a titulo (fetichizado) de

irredutibilidade, e redemocratizada numa concertaSo das pluralidades das quais 6 mais uma

das vit6rias de Pirro. O mesmo sucede com os golpes de ruptura da arte contra a arte,
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subsistindo modo negotivo na anulagSo do seu conceito: cifra ominosa da ruptura do sentido

- riltimo sobrevivente ir vida -, qualquer Museu cujo 6thos de irrisio ela destrua, a negoceia
deliciadamente com o artista, do seu lado prontamente esquiz6ide, para a colocar em
frontispicio sapiencialmente apoflitico no seu 6trio de iniciagio: como um coeficiente de

suspeigio fustigante que devesse purgar e inverter, por aplicagio universal, a vis6o e
inteligdncia dos objectos mistificat6rios que esperam nas outras salas para enfeitigar o homo
socialis que se lhes traga diante a si mesmo em imemorial procissao. O efeito angular agudo,
de cujo gume se esperava um corte - nio no liame ocular vigil e empirico da representag6o

hipnotizante, mas por assombrag6o espectral que a pudesse tolher no seu 6mago, ao projectar
nele como que de dentro dele o momento abjeccionista desse "fantasma de imagem,, (J. Gil),
trazido do Strio inicidtico, que pudesse sacudir a consci&rcia anestesiadamente extasiada e

estetizada -' esse efeito funciona, porque antecipativamente integrado por uma sist6mica
mais forte, ao inv6s: traz um sentido, nem "obtuso" (Barthes), nem acutilante, nem (co-

)recto, mas hidico de todos eles, esquizoidando a consciOncia espectadora numa fase critica
obtinente de satisfagSo e numa fase contemplativa obtinente de satisfagao, recombinadas
numa compatibilizag6o al6gica e amoral p6s-moderna que € a contraparte do mosaico
transdisciplinar da "studiositas [da implac6vel aplicagio] culturat": essa recombinagio
produz o valor autot6tico da novidade, velha dissonincia de bom convfvio quej6 ningu€m
quer "resolver" em marcha harm6nica. O belo negativo deveio o nosso suplemento de alma,
e se um dia um cavalo embalsamado intitulado "Twentieth Century" - Imaeem 3. - (poderia
ser o nome de um puro-sangue de hip6dromo) encimava, dependur.ado em hiante derrelicaio
como natureza morta ao vivo, a ab6bada marm6rea da Tate Gallery por ele devastada (e pela
exposigao anual de vanguarda a que o transe do p6rtico dava acesso), essa integragio nio s6
da, mas atravds da desintegragio (que de facto 6 o titulo do seculo XX, e, na Tate, o do quem
cavalga quem, se o Corvo a Pallas, se a magoada nobreza da Tate a essa fiiria morta, nela
dependurada como outrora as lebres e as perdizes nas telas ou copas dos mestres sigilosos do
sdculo XVID 6 o modo como o nosso espirito do mundo hoje passa a cavalo: nio patente d
anotagao do sistemata e prestes i conquista, mas lateral ao ptiblico passante e pacientemente
p6stumo i sanha com que haveria de reconstituir a unidade: a verdade do Sistema, pela qual
ele soube aguardar, c que o elemento disruptivo, essa carne pttrida por cujos proleg6manos

deve passar qualquer ci&rcia futura que se queira apresentar como metaflsica (e que abre o
riltimo capitulo de Negative Dialektik),earne que devia inaugurar por dilacerag5o o frente a
frente dos dois dilacerados - o museu, e "o seu s6culo" - ao transformar por compresenga
negativa o seu objecto-alvo em parceiro correlativo de uma relagio-negativa, promove a

225



emerg6ncia deste <<novo objecto verdadeiro>, no qual se integra antecipadamente como

consciCncia-disruptiva eu€, inclusa, j6 a nada disrompe: ela 6 agora, duas vezes

ernbalsarnada, o signo interno dessa nova entidade inteira apaziguada, a da pr6pria

Disrupg6o (imobilizada, de ac96o disruptiva, ern respectivo tema sacral, ao qual o dito signo

incluso assinala auto-referencialmente de dentro, im6vel), e 6 nessa condigio especulativa de

um todo, antonomasicamente museol6gico, que se reconstituiu ern alteridade mediante o

fogoso trespasse do seu outro, que ele nos aguarda e nos visita: ao nele nos implantar, d6-nos

ao mesmo tempo o Sistema j6 feito, cujo cavalo n6o s6 dispensa o cavaleiro - como estar

vivo).
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4. Elisiio e exaltagio da vida

4.1. Organismo e Gemiit

'?orque o 6nimo 6 por si s6 inteiramente vida (o proprio principio de vida) <das
Lebensprinzip selbsD (KU 129). Se sobre estepasso fizermos convergiros motes: l. da
vivificagio <Belebung> est6tica (p.ex., KU 66) - sem esquecer a vivificag6o negativa e
paradoxal da imaginagio sucumbindo e triunfando diante da espectacular projeca6o
absolutamente grande da ideia racionar -; 2. da sua extensio expresso a toda a
reflexividade (da qual aquela 6 o momento insito de pureza formal), mesmo i objectiva
teleol6gica sobre a natureza (acrescento de vI na reposicionante reviseo kantiana da sua
primeira versio da Introdugdo); 3. do elo reciproco2o da teleoformidade
<Zweckmdssigkeit>, comum acicate animador do animus reflexivo, quer aquera
conformidade a fins "nio tenha fim" (evanescendo sem a menor degradagdoem si mesma -
aura incorporalfssima do Belo -), quer os tenha, externo (e adirivel at6 ao problem6tico), ou
interno (incompreensivel em sua compreensibilidade mesma); 4. do ser org6nico como
fim a si mesmo (="naturar") na sua conformidade a este, quer dizer, a si pr6prio, e
aparentemente ele sim "das Lebensprinzip selbst" como intimidade da vida consigo mesma -
e de que a "vivificagio" nio seria mais do que um simile participativo; 5. e da diferenga
entre reloioeiro, pinheiro e g6nio (KlJ 2g2,286-8, 182) -entre todo mecanico, todo org6nico
e todo artistico -: se, pois, "vivificarmos" por nossa vez o somat6rio destes vastos ..pal6cios

da mem6ria" de uma tal simbiose (ex.g., a do ser organico - vivo _, do 6nimo como tal
diante dele - vida -, deste quando o reflecte - vivificado -, do prazer (est6tico-vi tal>> puro
que se "lhe liga", da <hip6rbole> da ida a sistema), exultaremos com o delinear de uma rede
de afinidades - mais cerrada e mais primdria que a da mera cumplicitagio metaforica - que
logra surpreender o marulho da vida a envolver Ambitos heterog6neos assim unidos nio
apenas por virtude da logo-morfologia arquitect6nica divisada pela Critica, mas por uma
inervagao intensitiva como que palpitando universalmente desde o interior das pr6prias
coisas (sendo, a palpitag5o segunda tio epistemologicamente inerte quanto
epistemicamente hiperactivante e ag6nica - do ..como que,,, o seu sagaz contraponto;
literalmente - e como seu superego critico - o contr6rio do principio de realidade: por isso
mesmo o seu erotikdn).
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Porventura a assergio do 6nimo <GemiiP como "das Lebensprinzip selbst"2r haja

encontrado o nircleo polarizador dessa fenomenologia das vidas dispersas (ou quig6

"paralelas"). Convdm entretanto proceder a uma destringa mais fina dessa malha, que

revelara surpresas.

A primeira verificagio a cumprir 6 a da dissociagio enf6tica e inabal6vel, que preside

a toda a exposigio kantiana do tema teleol6gico, entre o vocabul6rio do "ser organizado" -
fim natural, produto orgdnico/organizado, corpo organizodo, corpo onimal (KU 298),

produto da natureza, ser organizando-se a si mesmo, criatura da natureza - e o do "ser

vivo" e da "vida": a frustragdo da expectativa semAnticoJexical do leitor 6 aqui total, perante

um longo texto inflexivelmente expurgado de uma s6 ocorr6ncia que seja de tais termos, ou

seus cognatos, quando se trata de estabelecer os planos de descrigio e de inteligibilidade

critico-transcendentais de seres como "a erva", "a 6rvore", "o gado", o'o homem".

E que o pr6prio facto sem6ntico dessa deceptividade, como facto de leitura

interpretativa, faz objectivadamente parte do significado problematizante de "organismo",

mas sob a forma altamente perturbante da sua omissSo e silenciamento. Neste voc6bulo l6-se

a constante denegagio enf5tica de "vida", por uma especie de transfer6ncia negativa (n6o

uma simples "desvitalizag6o": o predicado "vivo" regressa como reprimido, e permeia como

um recorte em vazlo o nircleo de sentido do substantivo, ao qual j6 nio forma, mas forga

ainda). A denegagio desta denegagEo completa o processo, da parte de Kant. A naturalidade

de que "o organismo" n6o seja "vivo" evapora a mera ocorr6ncia de uma tal reflex5o. E 6

porque a aboligSo de nexo foi previamente consumada pela pura estratdgia enunciativa de se

a dar exaustivamente abolida, que a possibilidade da comparagio anal6gica do organismo

eom a vida pode ser, en passant, objecto de uma negagio, ao mesmo titulo (e nao

privilegiada- ou antonomasicamente) que o analogon da arte (ou que qualquer analogon).

Trata-se de uma negagio fundada numa irrelagio mais primitiva, n5o a negagdo fundante (de

uma relagio apenas negada entre organismo e vida). Essa irrelagSo 6 um estado, n6o uma

tese: que haja uma irrelagdo, 6 mais omisso ainda do que ela. O modo como ela "h6" 6 nio

haver nenhuma, 6 nio haver entre qu€ haver uma. Ela 6 mais primitiva do que a negagEo que

a instituisse. Ela nio 6 instituida. Ela n6o 6. Nio falta dizer, nem que o organismo vive, nem

que ndo vive. "Nio falta" nem essa predicagEo nem esse predicado. A quem os sabe

faltantes, 6 assim que Kant lhe apresenta o seu texto. O qual n6o pode, ele pr6prio, portanto,

referir-se a esse saber-se-o faltante. Essa perspectiva sobre ele 6 uma perspectiva nele tio

abolida, que enunciada numa candura discursiva anterior e alheia a qualquer acto de



aboligao: e a sua perspectiva de texto 6 endossar-se iquela perspectiva nos termos dela [pr6-J
abolida, ou seja, nos de instituir, antecipadamente, os termos de surpresa do leitor que
perspectiva os animais como seres vivos, como termos de perspectiva-nenhuma, de n6o-
sentido (e esse o tom de candura: ndo 6 atribuido lugar negdvel a esse leitor, 6 deixado um
v6cuo de lugar que se converte numa impossibilidade de pretender ainda ocup6-lo, o que
implicaria pdJo: Kant realiza o perfeito expedimento do escamoteamento absoluto de lugar,
a mestria ret6rica de p6r em vig6ncia o dtopos).Numa palawa: Kant op6e uma naturalidade
(um estar na absolutidade de um ser-assim) a outra naturalidade, nos 6nicos termos de uma
tal "oposig6o": termos nenhuns (porque da "naturalidade" 6 j6 demais diz6la tinica, o que
implica sabala: ora, a naturalidade 6 o puro irreflexivel abandonado no seio de si mesmo). O
embate, entao, da "naturalidade" do leitor com a do texto kantiano 6 o embate de um pleno a
um espelho imediato que o mostra v6cuo. Numa primeira leitura, a nossa naturalidade l6-se a
si mesma, como uma errata absolutamente distraida actualizando o texto de Kant: ..seres

organizados" - (: vivos). Numa segunda, experimenta-se a de Kant: como 6 possivel uma
"omiss6o" tal que omissdo nenhuma? Por6m, se o ldxico do organico traz associado o do
vivo, os seres organicos sdq e nio por associagdo, os seres vivos. E 6 por sobre esta
evid€ncia nativa do sentido que a evidCncia enunciativa da irrelagio se sustenta, impassivel,
de uma ponta d outra do discurso da Critica. E do mesmo modo que a enunciagio kantiana
mant6m em estado de irrelagEo o seu contetdo, contra ele (- que um organismo vive), assim
tambdm se mant6m, como forma, em estado de irrelagio perante a evid€ncia oposta na
irrelagdo d qual se enuncia, mas sabendo (e tendo calculado o respectivo efeito sem6ntico)
que o leitor correlaciona essa mesma "irrelag6o" como relagdosui generis dquela relag6o que
temos por evidencia adquirid4 e na verdade como o mais perplexionante dos modos de a
deixar tanto mais posta em causa quanto precisamente por nem sequer alguma vez se a p6r
em causa' A intengSo de Kant 6 fulgurante: n5o que aqueles nio sejam, em voz corrente,
"seres vivos", mas que os termos de instituigSo tem6tica dqueles correspondentes n6o d6o
conta da "propriedade imperscrut6vel" ou "ininvestig6vel,, <unerforscherliche[n]
Eigenschaft> (KU 293) de cuja teorizagio dificil importa outrossim tratar. E isto por uma
dupla insuficiencia: a) nio s6 o recurso nominal i conceptualidade do ..vivo,, se abeira
perigosamente da obscuridade prestigiosa de alguma qualitas occulta (uma ..virtude

vivificante" de com6dia) que vicia o movimento de compreensio (como /latus vocis,,,a
vida", que fica por compreender, n6o s6 n5o dd a compreender o fen6meno assim nomeado,
como, na hipnose da nomenclatura m6nica, estanca in ovo a problematicidade que instigasse
d sua investigagio), e deixa escapar que essa "propriedade insond6vel,, nio tanto i rido
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(como segundo estrato ainda residualmente incompreensivel) por um ente que, como "ser

vivo", pertencesse quanto a ele a uma clareira fenomdnica jd definitivamente adquirida e

substantivada na sua inteligibilidade, mas ao invds, lem a esse ente como tal, e 6, nio

predicado acidental dele, mas matricial substdncia da sua subst6ncia - e tem-no a-propriado

a si e por si na sua pr6pria "impenetrabilidade" intrat6vel de propriedade-problema, que o 6

tio radicalmente tambdm para si pr6pria, que desde o limiar mesmo da sua simples

formulogdo;l (B) como a centragSo no fen6meno surgido da coisa viva perderia de vista o

seu pr6prio surgimento natural, o qual se pudesse entSo agora focar, n6o no seu estar vivo

ou ser vida, mas no ponto de gdnese do seu vir a s6-lo desde uma natureza sua produtora (-

como, o diafragma do n6o-vivo ao vivo, quer dizer, a auto-organizagdo da matdria?) e

susceptivel de se tomar significativa como produtora de seres organizados (como fins

internos) e ela pr6pria"orgarizada" para a produgEo (em respectivo encadeamento externo)

desses fins (implicando, a cadeia dos externos, necessariamente a introdugio de um conceito

de fim, o qual conceito s6 6, entretanto, pela primeira vez - reflexivamente - necess6rio

como intemo, e s6 a partir deste podendo decorrer para aqueles, assim qualificados como

meios, quer eles pr6prios seres organizados, quer n6o [KU 379-380]). Quer dizer, nada

interessa a Kant ((alrancar o segredo da vidu e reformular substratualmente os novos termos

dessa <<vida da vida>>, mas sim mudar radicalmente, de uma problem6tica axiol6gica ou

teol6gica da exist€ncia prestigiada como "vida", para uma problem6tica da (em todos os

sentidos) intencionalidade final da exist6ncia organizada: em que consiste um produto da

(causalidade da) natureza, determinada a organiziJo pelo conceito do seu efeito como todo

(conceito que 6 o fundamento qualitativo e activo daquela mesma causalidade), ou pelo

exercicio directo deste todo como reciproca causagio intencional daquelas causalidades

parciais (suas) organizativas, mas sabendo que aquela ndo pode ser "intencional" nem

conceptual, e no entanto (promissoramente) acorddvel <gem?iB> com esse modelo anal6gico

racional exclusivamente nosso que nos propomos para a compreender como se ela lhe fosse

andloga?

( Tanto quanto o podemos assim formular reflexivamente, quer dizer, basculando meta-

reflexivamente a formulagio ao longo das virias direcgdes e estag6es do reflexionar que

a vdo modulando, atd atribuirmos ao fen6meno considerado uma inteligibilidade

anal6gica da qual seria todavia a obter um equivalente (ndo) anal6gico a essa analogio,

i qual esse "equivalente" s6 assim desanalogadamente em rigor cumprisse - uma



causalidade apenas como se an6loga ir intencional, mas na verdade radicalmente nio-

intencional, pois que material-natural [KU 308] ).

E em que consiste, que cifra alberga e sugere desdobrar, uma natureza assim

produtora de tais produtos naturais? (nio s6 intema, como externamente, pois que faz parte

l6gica nio-contradit6ria da produgio da propriedade orginica de assimilagio de mat6ria mais

do que eduzida - tornada produto seu pelo, e do, pr6prio organismo que a recomp6e e

consubstancia no seu proprio tecido-orgdnico [KU 2871 - que haja mat6ria para tal

<calculadamente>> qualificada (para herbfvoro, para camivoro...), o que, mesmo supondo

uma adaptagio diet6tica unilateral destes iqueles, evitando a superstigio teleol6gica, nio 6
retrotraivel a um momento ou ponto zero de adequagio indiferente de qualquer alimento a

qualquer aparelho digestivo). Uma certa Zweckmiissigkeit - que num certo sentido volta

assim a ser ohne Zweck (cf. a passagem acerca da contingdncia em KU 268-9) - se d6 ent5o

entre (o) uma natureza cujo conceito n6o admite o sentido de uma causalidade final (ou

racional-intencional, e como tal dramaticamente final a si mesma (KU 39S): aquela pela qual

constitutivamente nos cumprimos como seres numenais e Endzwecke da natureza no pr6prio

serno-nos fins finais morais d nossa pr6pria exist€ncia; aquela para a qual precisamos ao

mesmo tempo de ter asseguradas por n6s mesmos condig6es em n6s, e para n6s mesmos

condigdes fora de n6s, que nos permitam aspirar a que um dia, quando a cumprirmos - fim
final -, ent6o tamb6m ela se cumpra - fim da natureza) e (p) uma judicagio reflexiva

totalmente ex6gena ir kantiana, a saber, Aquela que experimente encaixar nos seus fen6menos

uma tal causalidade racional como modelo, o qual totalmente se lhes adequa, mesmo a

despeito de nio poder pertencer-lhes (objectivamente, como seu trago constitutivo-

determinativo), e se esgota como mera analogia proporcionando reconhecivelmente entre si

termos heterogdneos irreconheciveis em si mesmos (segundo a ligio dos Proleg6menos...,

$$ 57, 58), mas aqui ao ponto agravado de rejeitar mesmo a pr6pria analogia, que lhes €

an6loga sem que eles lho sejam (donde a variabilidade do grau de causalidade eficiante a que

se pode recolTer, contra a teleologia, na explicagio dos organismos, p.ex. KU 362,366, 354-

6, e sobretudo, ao limite, KU 346: a eliminabilidade em princip,ro de qualquer outra

causalidade que nio a eficiente estrita, no processo de meta-reflexionag5o hiperMlica

precisamente do nosso reflexionar condenado a suprir a finitude do nosso entendimento [$

77]). Que haja um acordo do derradeiramente inanalogdvel com a analogia que, por6m, s6

ela, o diz, leva a presumir uma tal "unidade do principio supra-sensivel" (KU 304) (que

ent6o se reconhece dever permitir e promover tio implausiveis esponsais), que a referida
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zweck'rndBigkeit se estabelece - reflexivamente... - como tal, v.g.: como sistema
teleol6gico (formal...) da natureza.

Se "a vida" n6o chegou assim a dar sequer o primeiro suspiro tem6tico no reduto dos
seres rnateriais organizados, 6 porque guardado lhe ficou um protagonismo maior na gl6ria
da rinica acepgSo a que est6 Iegitimada. (Teria, com efeito, que haver uma razio suplementar
para, nio apenas desconectar o tema da organizagio geradora de certos seres e o da

classificagdo destes como vivos, mas eliminar a pertinencia desta mesma classificag6o para a
questio em debate: o que eventualmente os classificard como vivos - ou nio, t6pico
absolutamente ilrelevante, respeitante a uma consideragio ou a uma investigag6o

inteiramente diferentes -, ndo 6 o que os classifica como corpos organizados, diriamos n6s,

"biologicamente". Viver parece reservado ao nivel da consciencia subjectiva, numa

envergadura de asas que, abertas, tocarEo de lado a lado corporeidade e moralidade como
seus extremos e seus p6los).

O teor sumdrio da sua proscrigSo ex professo em KU 2g3 - como deleteria

analogante daqueles - permite-nos ao mesmo tempo acompanhar a sua deser96o, no diptico
da 3" Critica, do painel onde era esperada (o teleol6gico) para aquele em cujo contexto i
primeira leitura elege a sua sede: o dmbito est6tico, quer dizer, o da pr6pria subjectividade do
sujeito (KU XLII, Intr. VI|. (E ainda que, como se ver6, tenhamos abusado falaciosamente

da presumivel coextensividade dos dois termos, que nio sio sin6nimos, e venhamos mais

adiante a reencontrar a dignidade moral da vida no sujeito racional pratico num6nico,

elevado, no 6pice da teleologia [$ 83, nota], a agens livre do seu pr6prio Viver [<das Leben>

como substantivagao reverbalizada], ainda assim, ao sujeito moral da sua pr6pria vida
duracional e extensiva n5o sera apesar de tudo despicienda a "inteireza,, e ..principialidade,'

da vitalidade intensitiva de si enquanto tamb6m um Sujeito polifemico <,,das Gemtit,,>
vivific6vel e reconcili6vel esteticamente em si mesmo).

Perante a densidade intrfnseca com que as partes do ser organizado existem <da...
ist> umas atrav6s das outras e todas (e todo o seu atrav6s) atrav€s do todo que atrav6s (desse

atravds) delas existe - perante essa pldtora de um Durch que a si pr6prio se atravessa e 6 esse

seu atravessar-se -, o ineficaz nominalismo da nog6o, a ele perif6rica e superfi cial, de vida
chega trds vezes tarde demais: l. se fosse a pr6pria materialidade corp6rea como tal o
substrato da vida, nio s6 tudo entio seria sempre vivo (mesmo morto), como a indispens6vel

demarcaqdo exterior do vivo se apagaria (os "seres vivos" seriam puro pleonasmo), assim

como igualmente a sua demarcagio interior - essa dobra pela qual a materia natural, sem
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deixar de ser mat6ria, sem passar a ser outra coisa e sem que outra coisa sen6o ela

intervenha, se organiza ((como se algu6m a dobrasse com esse fito> mas sem que algu6m a

dobre, sob pena de que o "fim" e o "produto" n6o mais sejam naturais (e a vida chega

demasiado cedo e de fora aos seres organizados, i porta dos quais fica, com uma resposta -
que a matdria vive - surda ir pergunta: como se organiza o inorgdnico, como se d6 essa

passagem, nem continua nem discreta, mas intrinseca e sobre si pr6pria da mat6ria para que,

organizada, se possa entio, ad libitum, diz€-la poeticamente "viva" ou tautologicamente

"viva porque dotada de vida"?); 2. se a vida adv6m i mat6ria inerte como sua animagio

desde um principio exterior que pineal ou hilemorficamente a comungue, ent6o, ou a
produgio desse produto continua a ser natural, e a organizagdo,j6 pronta de per si, mais se

oferece instrumentalmente d alma do que dela deriva (nada a vida da alma assim

acrescentando d organizagdo do corpo, cuja autoconstituigio em nada deste modo melhor se

esclarece <nicht... begreiflicher>), ou 3. a "alma" desempenharia - subentendidamente

como natureza incorp6rea ou "pensante"22 1KU 397) - a fungdo contorcionista de artificiar a

vida, de <tocaD do conddo de vida um organismo que, desta extirpado ao receb6-la, <<6

vivido>: ainda que a alma estivesse para o vivente como o artifice est6 para o rel6gio (e fosse

atrav6s dela - que lhes concebesse e lhes fizesse o ditado do seu fim - que as partes enteo se

produzissem e se dessem i exist€ncia umas atravds das outras), tais partes seriam

organizadas, nio se organizariam; seriam um vivente, n6o um ser organizado. E este voltaria

a ser um analogon da vida que € por sua vez analogon da arte. Em suma, se o hilozoismo 6

prematuro, o animismo 6 p6stumo: ambos, ou dio ou sup6em feita a auto-organizagdo, a

produg5o ((corpo-a-corpo> pela propria natureza corp6rea segundo fim intemo: ora, o
essencial no organismo 6 o seufazer-se, emtemporalidade reciproca ou auto-circular.

Algumas notas de coment6rio aqui se imp6em:

O expediente ret6rico com que Kant introduz o Gedankenexperimenr de transitar de

um analogon da arte

(de imediato derrogado, por externalidade do fim intencional ou a dois tempos e, pois, de

toda uma urdidura causal espalhada ao longo de momentos de actividade causal

sequenciados no tempo que os escoa e os traz em atraso A sua reciprocidade, em hiato

mortal a um Durch que, ndo se dobrando sobre si pr6prio, nunca se chega a totalizar, tal

como qualquer encadeado de rodas dentadas23 tamb6m nio)
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para urn analogon da vida: *"Talvez nos acerquemos mais desta propriedade imperscrut6vel

se a designarmos analogon da vida" -, uffi tal expediente consiste em propor ao investigador

desenganado a esperanga seguinte, apenas para mais secamente ainda a (e o) frustrar. Mas

mais: a cl6usula final dessa decepgio - a alma outra vez artifice - regressa ao modelo

abandonado da analogia t6cnica (no que ela, em termos de pura estrutura causal, tem de

comum com a pratica), para, fechado o anel, poder concluir com carScter gendrico e

inapeldvel: a organizagio da natureza 6 inanalog6vel <nichts Analogisches> a qualquer

causalidade conhecida. Donde que essa analogia - a da causalidade final por conceitos -, por

onde toda a investigagEo comegou, e que n6o deixani de a reger em sua cabal extensao, seja,

a tftulo agora de "analogia remota" <entfernte Analogie>, removida de um estatuto de

analogia que analogasse aquilo mesmo que precisamente se passa no interior do fen6meno,

para um de analogia "muito afastada" que nos permita todavia meramente reflectir sobre o

fen6meno, o qual contudo jd sabentos ndo andlogo d analogia pela qual o reflectimos (e que

mais nos ensina sobre n6s pr6prios, analogantes, do que sobre a natureza analogada - diz

Kant em KU 295).

Sobre isto, duas observag6es: a primeira: a aporia a que aqui conduz a utilizagio de

uma analogagio imprestiivel parece flagrante e definitivamente paralisante (pois pouco

importa se o modo como pensamos o fen6meno 6, determinatiuo dele, se se lhe affibui por

reflexio anal6gica a propriedade em causa - se experimentamos ou simulamos experimentar

o encaixe virtual e sempre removivel do modelo directamente sobre ele, sabendo-o todavia

um encaixe em desencaixe -, ou se apenas fazemos um uso para n6s de uma moneira

aproximada de compreender: desde que saibamos que a analogia trai a inteligibilidade

daquilo que se propunha inteligibilizar, e que um tal compreender n6o s6 nio faz

compreender como faz incompreender, a insist€ncia nessa reflexionagio 6 contum6cia).

E a segunda: mais do que contumScia, 6 hybris declarar que, por a analogia ser

remota e pouco ou nada servir para aquilo para que foi convocada - "o conhecimento da

natureza ou do seu "fundamento origin6rio" [e s6o dois bem distintos trogos de

conhecimento: basta distinguir entre fundamento transcendental e fundamento supra-

sensivel.-. ou conhecimento empirico e conhecimento sint6tico a priori] -, ent6o, o exercicio

da reflexividade que (em vEo) a ela recorreu reverte muito mais a favor do conhecimento do

pr6prio principio de analogagEo convocado. O que se n6o pode deixar de perguntar 6: o que

adiantou um uso reflexivo anal6gico semi-fracassado, uma investigagSo regulada por um

principio que meramente a orienta como investigag5o mas nio na direcAdo (incerta) do seu



investigado, para o conhecimento desse mesmo principio, transposto a principio-em-

utilizagio-regulativa (sc., o de fim pr6tico da razilo, em analogon da liberdade) - sen6o

(inferindo a resposta) a praticabilidade dessa mesma regulagio da reflexividade sobre a

natureza, por mais remota e n5o-an6loga que desta permanega? E que a autonomia do pnitico

n6o parece consentir ampliagdes outras da intimagEo consciencial e intelectiva da sua tarefa

sen6o as que a sua pr6pria pura racionalidade moral lhe propuser, sob formas e meta-formas

como as de imperativo moral, postulado pr6tico, ou mesmo... uma critica darazdo prStica

como acto de intensificag5o da consci€ncia moral (as quais, tais como nio exportam as suas

Erweiterungen, tambdm n6o haviam de importar nenhuma). O pressentimento de uma

conspiragio da natureza com tais finalidades puras prdticas ("seres organizados (...)
enquanto fins daquela mesma natureza e por isso como aqueles que primeiramente

proporcionam uma realidade objectiva ao conceito de um fim que n5o 6 um fim pr6tico" [KU
295)), seni decerto a placa articuladora do sistema critico (KU 304): isto, se no fundamento

supra-sensivel da natureza na sua particularidade e materialidade vigorar um principio de

produgdo de seres fenomdnicos como finalidades internas coadunSvel com a ideia racional

(tambdm supra-sensivel) de fim pnitico - o que a atestagio empfrica supracitada

"confirmaria"24 1KU 474), provendo respectivamente realidade objectiva i reflexio [donde
esta "formalizar" essa "teleoformidade objectiva" (KU 268)] e a rinica ocasiio para a

reflex6o buscar o conceito a que ela fornece tal realidade <Realitiit>. Se. Ora, a dificuldade
que se nos afigura inultrapassivel, € que uma tal pertin€ncia ganha pelo principio supra-

sensivel ao reflectir o fim natural s6 solicitaria a sua homologagdo num principio da

natureza supra-sensivel produtora desse fen6meno do fim natural se esse fendmeno de 'fim"
notural fosse homhlogo, fosse aruilogo, ao modelo da aca6o causante por conceito do szu

efeito como fim. Ora nio o 6: pelo menos enquanto se pensar a causalidade final como

ac96o de uma representagSo intencional, inevitdvel- e constitutivamente externa - nem de

outro modo a distdncia volitiva-racional e auto-n6mica da liberdade teria valor e seria essa

aquiesc6ncia moral ao "pela lei" por parte do agir purificado -, do mesmo modo que se

pensa o ser organizado como fim interno (express6o err contradictio terminorum), o que

contradiz o analogante nio tanto quanto i qualidade ou d posicionalidade desse fim
(respectivamente intencional, e exterior ao agente, seja como acaio - mesmo ..auto-

realizativa" -, seja como artefacto), mas quanto e sua temporalidade excepcional: s6 j6
realizado pode ele auto-realizar-se, ou melhor, a activa e a passiva reciprocam-se numa

reflexividade que nio deixa de ser processual. E daqui brotam novas reflexdes, entre si

complementares:
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4.2. As aventuras da analogia

Mesmo se as partes, como prodigiosa matdria consciente, intencionassem o todo para

o produzirem, s6 existiriam como partes produtoras se no seio de um todo que precisamente

n6o mais teriam, por isso, de intencionar. Um talo'como se" atributivo funciona, deste modo,

como primeiro trogo de reflexionagio para permitir langar em seguida um segundo,

directamente dele decorrente, mas procedente por negatividade: um ohne Zweck do mit

Zweck, num grau segundo de reflexio operando sobre a reflexio, que agora consiste em

observar aquela inteligibilidade que se obt6m, nio ao construi-la, mas ao desfazer-se dela e

ao investigar negativamente os titulos e os mensuniveis coeficientes de inaplicabilidade, de

negatividade do conceito seu condutor, anteriormente usado focalizadoramente como

mirante da g6vea da navegagSo: o que Kantfaz mas nio designa, ndo teoriza e ndo integra.

Ora 6 este andamento apof6tico aquele que melhor convdm a uma "propriedade

ininvestigdvel": pois que seja entdo ininvestigada. Com efeito, nio se pode saber que a

inteligibilidade anal6gica padece de limites (e quais), e n6o se adequa (e em que medida

significativa e inteligibilizante nio), se n5o se tiver j6 ido, na reflexio, al€m da reflexfio, se

nio se tiver procedido a uma revisio reflexiva (sem fio condutor anal6gico, ou desfiando-o

hiperbolicamente) daquele segmento do exercicio reflexivo que se afianga e proclama guiado

pela analogia (e que 6 aproximadamente todo o institufdo te6rico da 2'Parte da KU). Propor

e destituir analogias, como Kant o faz, sup6e a entrada em exercicio de um prolongamento

da reflexio sob analogia que passe agora a reflectir sobre ela (ou sobre si sob ela), e a

executar um movimento de contra-reflexio que compare, j6 n6o analogante e analogado

(perfazendo uma analogia), mas por assim dizer a analogabilidade do fen6meno analogado

com a pr6pria operagSo de analogagSo (na qual elej6 incorreu, mas no interior da qual ele

manifesta ainda resist€ncias, entretanto expressdveis unicamente nos termos apreensiveis

desta, n6o nos que fossem puramente os dele). Porque 6 isto o que acontece de extraordin6rio

com o processo reflexivo kantiano: n5o se trata de que, de uma vez, se reflicta sobre o

fen6meno deixando suscitar-se a seu prop6sito um principio de inteligibilidade sob o qual

compreendO-lo e articul6Jo nos termos que concebivelmente o descrevam e esclaregam

(embora s6 de um modo anal6gico e por confirmar) - subindo primeiro a reflexEo no inquirir

heurfstico de um tal conceito, para depois descer com este no heurisma do campo e eixos de
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investigagSo por ele facilitados -, para, de uma segunda vez, se ultrapassarem estes termos

de inteligibilidade e, merc€ de uma nova e mais aguda inquirigio origin6ria do fen6meno, se

verificarem nele termos de comportamento estrutural claramente irredutfveis aos do seu

vigente retrato anal6gico, com estes destoantes e mesmo conflituantes, indo tal averiguagSo a

um ponto de agravamento tal que uma outra reflexSo independente deva tomar lugar, a

comparar os termos de manifestagdo mais pr6prios do fen6meno com aqueles segundo cuja

partitura a reflexio sob analogia o havia lido. Nio ocorre uma contraverificagdo da analogia

mediante o confronto do apurado no proprium reflexivo desta com a fisionomia que uma

perscrutagSo norteada por um outro calibre do atentar houvesse naquele discrepantemente

podido descortinar. O con{Iito n6o 6 entre duas reflexSes (e entre duas positividades, as

delas), mas o da reflexio consigo pr6pria (ao rever-se, e A sua grelha anal6gica, em negativo,

pelo mesmo imperativo que lhe dera nascenga: o do fen6meno). E que j6 nio se abre uma

nova e primitiva inspecgSo do fen6meno fora dos termos de consideragio entretanto j6

estabelecidos (os rinicos aprestados ao fio de reflexio) e que se apossaram, a titulo de

aprontamento de uma vasta grelha anal6gica (6 todo o vocabul6rio e toda a sintaxe te6rica do

$ 6l em diante...), da fenomenalidade discorrivel do fen6meno: deste ndo h6 segunda

inspecgio mas, todavia, urna inspec96o secundiiria (inerente ao hiato reflexivo entlE ser e

saber): instalado, aquilo que 6 e se manifesta, nos termos do saber nos quais se manifesta,

mas sendo, esse saber, cultor da fissura que caracteristicamente o separa do sabido e

reciprocamente os condiciona, eis que o fen6meno se pode manifestar, de dentro dos seus

termos de manifestagSo, e nestes se expressando, contra eles. O que Kant observa na fase,

nio tanto de abandono da analogia, mas da sua meticulosa desanalogagdo in proesentia, € o

pereurso que acompanha o modo como o fen6meno analogado indicia, nos termos da

analogia (a qual irreversivelmente o ganhou para si), a resist€ncia e inedutibilidade a esta -
j6 ndo exprimiveis em bruto, e nio podendo senEo articular aporas a rigorosa negagio

determinada de uma reflexio que prolonga a primo-reflexio aplicativa da analogia atd ao

ponto em que o fen6meno d6 sinais, mensur6veis na lingua desta, de alteridade - pois s6 a

pertenga a um tlnico horizonte semintico (posto a irradiar em redor daquela "propriedade

inescrut6vel") permite tornar perceptivel e como que grafavel, na sua unidade co-mensurante

e comparabilizante de consideragio, o rasto dessa angular de alteridade heterog6nea do

incompreensivel, traduzido numa proporcionalidade compreensivel ao dar-se rebatido sobre

um tal plano homogdneo. E que simplesmente n6o h6 outro acesso nem acesso directo i
pr6pria incompreensibilidade (seria compreend€-la, reflectir melhor do que da 6nica maneira

que se afigura avistdvel2s), para, uma vez de posse dela, a comparar enteo com a

237



compreensibilidade que perante ela claudica, o que seria tentar comparar duas ordens de
termos sem medida comum entre eles (quer dizer, sem padrio de comparabilidade) e
comensurar heterog6neos sem dispor de unidade de medida. A rinica comparag6o possivel
d6-se entre o residuo de incompreensibilidade enquanto rebatido sobre (porque por) o plano
de compreensio, e este mesmo plano; o qual, capaz ndo s6 de compreender, mas de se

compreender, se dota do poder de discernir tanto aquilo que dele difere (o incompreensivel)
quanto aquilo em que de si difere (o incompreensfvel compreensibilizado,para que de todo
apercebido como incompreensivel, e na incompreensibilidade em que ele 6 paran6s, a qual
tem que ser-nos compreendida como tal enquanto coeficiente de desvio do nosso centro focal
de inteligibilidade; incompreensibilidade que 6 afinal sempre e s6 a nossa). Assim, a
diferenga do objecto i nossa reflex6o formal est6 garantida no recorte sombrio que nesta a

atesta e que 6 tanto a do negativo de relagdo do objecto A reflexao quanto a da capacidade de
relagdo negativa da reflexio ao objecto; acutila-nos no em que 6 que de inteligibilidade
anal6gica o fim natural nio 6 anal6gico, nem inteligivel analogicamente (o desvio da
inteligibilidade a si mesma quando 6 extremada - por uma estrutura de manifestagio que
pega emprestados os seus termos para se exprimir por retradugeo -, a pontos de uma
rearticulag5o que transgride a consist€ncia de inteligibilidade que d a sua); em que 6 que o
fim natural em rigor n6o € um fim, ao nio poder ser nem intencional nem inintencional (mas
entao como 6 que de interessantemente se comportaria ele em termos de nao-ser-um-fim, que
inteligibilidade acrescida paradoxalmente ganharia ao poder aproximar-se assim, a limite, da
pr6pria alteridade bruta do incompreensivel do que em si mesmo o seu fen6meno seja,

imunizado este quer quanto i analogia positiva que o desenha em registo de ser-um-fim, quer
quanto i negativa, que o sonda i flor de insondabilidade que nio-ser-um-fim mais nio faz
que reiterar ao contrapropor). Note-se, a rematar, que mesmo levando assim a impasse o
alcance objectivo do juizo reflexivo e do princfpio conceptu alizante mediante o qual aquele
se propde oferecer i compreensio (pelo menos i sua) propriedades ininvesrigdveis da

natureza a investigar (e entio a investigar na sua ininvestigabilidade, precisamente!),

resultaria sempre que a prestabilidade a uma reflex5o inteligibilizante mesmo que apenas

aproximativa, et pour cquse

(mas capaz de se superar para dar, em maior aproximagio ainda, a medida do
afastamento que justamente a restringe a meramente aproximativa, e a rrm como se

fundado mais na inaplicabilidade, nas constatadas miragens da paralaxe, do que numa
plausibilidade gritante a que sd faltasse a prova apodfctica),
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nio deixaria de indiciar uma larga afinidade "liwe" e quase - esteticamente - semfim entre
razdo e mat6ria, entre uma ideia pr6tica e um produto natural, entre uma e outra ordens da
realizagdo da realidade: entre necessidade e liberdade ou homem e mundo - que 6 a
teleologia muito pronunciada que o autor fazpereginar ds pdginas da 3" critica.

A reflexio, quanto a ela, vimoJa composta, meta-reflexiva, escavando-se em

negativo de si pr6pria, cursiva, reversivel e infixdvel: ela 6 o seu pr6prio percorrer-se, ou a
instabilidade que resulta de querer estabilizar. A si contraria, s6 no seu todo discorde oferece

verdade, mriltipla, e num balango de mar alto como aquele que levaria Deleuze a aconselhar

segui-la, na KU, ao seu ritmo, e nio para-lo na captura, de antemio condenada, do que fosse

o seu gr6fico integral. Os estibordos e os bombordos do conv6s critico sio quig6 mais
pronunciados que as ondas e as suas cavas, porque ele, nestas, 6 ao oceano todo que navega.

56 esta reflexio negativa contra a reflexEo, que repercorre a analogia em clave de

aplicagio negativa e repercorre o fen6meno em regime de hiperintensificagdo da sua

desmesurada carga significativa como potenciag5o transinteligivel de um conceito

[analogante] ao qual "excede infinitamente" (KU 310) [inanalog6vel... ap6s analogia, ou
<<transanal6gico>], permite fazer a estimativa daquela falta de nexo principial comum entre
natureza e razdo; o nexo com a qual falta de nexo subentende entio um acordo
indeterminado tanto mais profundo: a inaplicabilidade do conceito de fim ao organismo nio
impede, nem a sua aplicag5o, nem sobretudo que seja a partir desta que se pondera aquela
inaplicabilidade (nos termos, portanto, daquilo cuja aplicagio se revela inaplic6vel), e que d6

azo a uma analogia complexa, aquela mesma que Kant pondera ..remota', - remota, senio
removida, a si pr6pria, 6 isso a sua especiosidade anal6gica. E que haveni um trago para al6m
do que h6 de andlogo e do que de nio an6logo, que vincula fim natural e fim pr6tico a

despeito da neutralizagio em que esta duplicidade da reflexio se veria tolhida i forga de
demasiada mobilidade. Esta estetizagio da teleologia nio 6 Kant, mas kantiana.
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4.3. Do inanalogfvel

4.3.1. O epis6dio agudo da <<desanalogagf,o>>

Para al6m da desmontagem sumdria dos analogantes "vida" e "arl€' (no sentido

antigo de ars: tecnica), que se pode acompanhar em KU 293-5, e da exegese por n6s

empreendida, a prolongar a kantiana at6 ao impasse que lhe imputamos (e que ela nio

deixar6 de constatar na versio meta-reflexiva dos $$ 76-78), da inaplicabilidade principial

do principio de causagio intencional i "mat6ria organizada" (fosse determinativo,

<atribuitivo) ou (meramente reflexivo>>), que verdadeira exemplificagio instrutiva e

explicita do processo e das consequ€ncias da <<desanalogagio>> 6 possivel colher i evid€ncia

no vasto corpo textual da Critica? Raras s6o as passagens acometidas ao desempenho de t6o

melindrosa missio - sapar o pr6prio principio (particular) da reflexdo judicativa "teleol6gica

formal" em que consiste todo o labor da 2 Parte -, quase sempre para ressalvar esse

princfpio recolhendo-o ir sua tautologia operat6ria (sc., que nio 6 principio do objecto, mas

da reflexio: ora, como pode esta ser pertinentemente reflexdo do objecto, dizer-lhe

pertinentemente respeito como uma reflexio que seja dele ou sobre ele, se aquele nio for um

principio da reflexio do objecto, isto 6, se a reflexio - subjectiva - n5o for tambdm

objectiva? Se a analogia nio for mais prdxima que "remota"? Ora, 6 a questio da validade

do alcance real da analogia, conexa com a questio do sentido (atributivo<<objectivo>>, ou

<<tautol6gico>?) do reflectir-objecto-segundo-principio, aquilo que leva Kant is mais

extremas oscilag6es, cujo balango seguidamente acompanharemos e interpretaremos como

estrutura essencial da propria reflexividade). O que 6, diziamos acima, redundar na

confirmagSo virtuosa do seu confinamento ao reenvio reflexivo (a reflexio chega apenas a

donde partira, regressando de mSos vazias e como que autodeglutindo-se ao reabsorver-se no

seu domicilio formal de pura operatividade de um olhar configurante que se investe desde o

alto sobre um objecto no qual nio chega a tocar - doando reciproca determinag5o - antes de

se evolar nessa sua ab6bada cuja curva percorreu inteira sem nunca chegar ao chSo

afirmativo; e suspeitando que a imagem que, apesar de tudo, ao descer, <nele reflecte>>o lhe

dd o sinal ambiguo simultaneamente de um consentimento superficial em a receber

virtualmente como analogia - e de um ricochete friamente polido no impenetr6vel); reflexio

que assim recambia a analogia apenas a si pr6pria, emparedando em devolugdo especular
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essa lmagem que propusera encaixar sobre os contornos imanentes do objecto e que este

rejeitara.

Nio h6 outra maneira de narrar o itineriirio retrocedente do tema, no texto que segue

em KU 307-9.Importa antes de mais ter presente o quadro de forgas textuais em cujo
geometral h6 que o ler: o) a fechar a Analitica, o teor de refreamento metodol6gico do $ 6g

entra em contrabalango i ousadia metodol6gica do $ anterior, o qual herda por sua vez do
precedente ($ 66) a presumptiva conexio entre a ideia racional e o "fundamento de

determinagio supra-sensivel" (KU 297).ldeia essa que, por um deslizamento do texto, deixa

de analogar um conceito regulativo - de "fim natural,, - (KU 294), para, como principio da

razdo para a faculdade dojuizoj6 em presenga do objecto "palticular contingente, IKU 345,

295' 300-lJ (e n6o para o entendimento, produtor das formas da sua mera possibilidade),
<<veiculan> o que fosse o ponto de vista alternativo de um "entendimento em geral', (KU 345)
"diferente do nosso" (ib.), em suma, "archetypus" (KU 351,341), directamente atinente (no
seu conhecer que 6 ser) ao fundamento incondicionado supra-sensivel desse mesmo

fen6meno (e de todos) de fim natural: ideia racional que assim se faz portadora dessa

remet€ncia A exig€ncia de unidade suficiente e, na verdade, incondicionada, do fundamento

dos fen6menos para al6m da finitude da sua cisio [g 67] em contingencia (reflexioruivel

teleoformicamente) e necessidade determinante (de um universal categorial que, nio o sendo

sen6o da possibilidade, e ndo do efectivo <Wirkliche>, ndo o d do particalar sensivel,

sempre iquele escapado como o que lhe 6 pura conting6ncia). tntelecto arquetipico que nio
apenas <<supervisioneD a garantia supra-sensivel de um acordo absolutamente determinado
(determinista) entre a natureza e o nosso sistema finito Entendimento / Juizo (acordo esse

cuja manifeskqeo para n6s s6 pode ser reflectida como se intencional-final, e sendo a sua

contingdncia o modo precirio, e a reduzir a todo o custo - p.€X., por reflexio teleol6gica -,
como esse acordo que € supra-sensivelmente pura necessidade se nos manifesta, se nos
assinala e indicia, e nos pede - pede a Kant, no $ 77 - que o indiciemos: sc., acordo daquilo
que 6 um particular "muito contingente" face ao nosso universal, com esse mesmo universal
"[KU 348]), ou seja, que caucione a possibilidade desse acordo (para n6s nio apenas

apreendido, mas tamb6m pensado como contingente: pens6-lo como se intencional reduz,
mas n6o elimina, essa conting6ncia) como necess idade visivel (antes e em vez de qualquer

"fim") para esse entend€Ja por intuigio origin6ria arquetipica e n6o imag6tica ou
secundariamente fornecida de outra fonte (ectipica): n5o nos sendo possfvel pensar a
possibilidade dessa conting6ncia sem pensarmos essoutro Entendimento que [no-l]a pense
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como necesseria-natural (sem teleologia nem teologia de interveng6o). Mas entio

significando lsso que os nossos contingente,/teleol6gico e necessSrio/mecdnico, os nossos

reflectir e determinar, os nossos natureza e liberdade, fazemUm. E 6 assim que encontramos

este salto transpositivo para al6m quer do (ilus6rio) uso constitutivo e dial6ctico, quer do uso

regulativo (dirigido fosse ao entendimento, fosse ir faculdade do juizo) das ideias da razdo:

"uma ideia deve servir de fundamento d possibilidade "[eia-se, infra: "de determinagEo

supra-sensivel"] do produto da natureza". Ou seja, 6 como se esta ideia - ainda uma

"unidade absoluta de representagio" de um principio causal, o da finalidade, diverso do

mecanicamente cego da natureza, que 6 o "dela", respectivamente sob a nossa legislagio

intelectual a priori - pretendesse entrar em correspondOncia com o supra-sensivel seu

(ir)representado, seu (in)objectiv6vel, cumprindo e transgredindo ao mesmo tempo os limites

criticos (mas, tamb6m, a ruAo 6 precisamente esse duplo movimento, e o criticismo ndo faz

mais do que beneficiar da boleia dessa inquietag5o transgressora e metaffsica,

desdogmatizada), e ousasse assinalar o que fosse a <teleologia an sichr, numa atribuigio nio

apenas (o) objectiva (e determinante) ou (B) reflexiva (<do fen6meno para c6>r e segundo um

instrumento formal de representagio nosso - o conceito anal6gico - que o inspeccione nos

limites de representagSo <<entre n6s e n6s>1, pouco prospectando no <<nele mesmo)

fenom6nico (como se organiza, quanto a ele, um fim causando sem dist6ncia e dilac7do

intencional?) e menos ainda no substrato aphanAs de determinagio do seu ser-assim

fenom6nico)26 mas (y) <<transobjectiva>, num novo anel e num novo diAmetro - o do

inavistdvel - em que, sem o menor comprometimento com a (ilusio de) objectividade, o

contetdo representado na ideia possa acenar pelo menos ao tipo - e ao topos - de unidade de

fundamentagio requerido por um dado fen6meno, para al€m (mas ainda nos termos) de o que

a reflexdo para si dele apura (no caso, a demarcagdo entre o fenomdnico - incapacidade da

mat6ria, esse puro mirltiplo dispersivo no espago-tempo, em se conferir unidade, menos

ainda a de especie organizada - e o seu substrato, que lha fomega sem quebrar a iman€ncia i
"Natureza" (difractada em "sensfvel" e "supra-sensivel", mas nela prdpria) do processo da

sua produg5o: o que permitini reinterpretar correctivamente o papel aparentemente auto-

organizativo da matdria em KU 308). Aqui, a manutengio dos termos (primeiros) dessa

reflexio (o modelo finalista) est6 longe ainda da revisio reflexiva dessa reflexio e dos seus

termos na Dialdctica ($$75-78), que sucessivamente supera, em gradual de

"incognoscibilizag6o", a ingenuidade de uma primeira atribuigio de processualidade

teleol6gica ao "substrato", e de uma segunda, a do mecanicismo integral compreensivel A

mirada cicl6pica da intuigio intelectual, fixando-se por fim projectivamente numa unidade
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insond6vel daqueles dois modos "causais" do acontecimento, apenas partiveis para o finito e

pelo finito, e que j6 ndo fosse comensur6vel ao horizonte que 6 o dessas duas

inteligibilidades, todavia adun6veis gragas a serem, desaparecido o feitigo da sua difracgso, a

mesma (sc., uma "mesma" outra qlue as que a [n6o] sio).

4.3.2. Visibilizagio espacial e visibilizagio absolutaz alinitude como radical

intransitividade entre "o sensfvel'e "o supra-sensivelrr, e o colapso do

trifico bi-reflexionante analogia/"fundamento suprassensivel de

determinagflo" (ou: da genealogia metafisico-dogmitica da ideia/vontade

de Sistema)

Ptnhamos, no final da unidade subseccional anterior [4.3.], a questio crucial - e tio
obscura em Kant como na realidade do mundo - de decidir entre uma matdria fenom6nica

destinada, como radical multiplicidade dispersiva, a ser organizada (por n6s, ou pelo

transcendental em n6s: fung6es de sintese e de formalizag5o puras...) e uma matdria

fenom6nica "destinando-se-nos" e, pois, organizando-se a si mesma na sua multiplicidade

dispersiva, restando saber ent6o sob que principio. O qual nio haveni de destoar muito do

principio sob o qual a pensamos analogicamente - a causalidade final pr6tica - indiciando,

este paramorfismo, uma adequabilidade passiva da Natureza aos nossos designios; e

indiciando, o facto desse paramorfismo, uma adequabilidade activa, quase se diria uma

convergCncia de inteng6es (mas quedando, a do demiurgo/intellectus archetlpus/substrato

supra-sensivel, essa entidade trin6mina, suspensa do apuramento comprovativo de que o

facto da analogia teleol6gica i Ideia pnitica 6 de facto um facto). Mas Kant explorar6 ainda

um outro factor de consondncia entre o nosso a priori e o fundamento substratual (embora

pela negativa, e nio obtendo senio uma analogia negativa). O sistema de correspond€ncias

entre o Si e o Outro nio acaba jamais de maravilhar; neste rebuscado passo do criticismo

trans-reflexivo, pordm, e de novo, cremos poder observar - e mostrar - a que ponto a

angelologia de um intellectus archetypus que imaginasse poder mercurialmente transitar

entre as duas RegiSes da presenga - 6 liminar impasse.

Essencial aqui 6 compreender, precisamente ao arrepio da direcaio em que Kant

explora o seu exemplo em KU 351-2, como a finitude nio permite que a "regiSodo-
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sensivel" fique em contiguidade, senSo mesmo em continuidade substratal activo, q.d., de

"fundamento de determinagdo" dogmaticamente para-causal, com a "regi6o-do-supra-

sensivel": a finitude significa o fechamento sem rebordo, em "Schranke", do pr6prio

suprassensivel finitudinizado, o qual assim nio mais "h6" Digamos que a finitude sensivel

nao tanto se fecha ao supra-sensivel, ou ex-clui (fecha fora) o incondicionado, quanto,

encerrando-o consigo ao ponto de "lhe" ser a <<sensibilificagio> ou finitudinizagdo, o d6 por

encerrado. N6o s6 Heidegger - mas de Reinhold a Hegel - retirou a consequ6ncia da

aboligdo do fantasma da Coisa em si.

A quest5o de decidir se tal multiplicidade 6 a material no fen6meno ou a deste

mesmo (formal), q.d., se 6 a da mat6ria rro espago-tempo se a da mat6ria espdcio-

temporolizada, bem como todo o complexo de problem6tica que com estas se prende, cabe

tratar aqui, numa Sub-secgio adjacente (porque empenhada num ponto tem6tico e textual

muito delimitado), mas que permita entretanto desenvolver largamente em apOndice o que de

decisivo e de culminante se encera nesse mesmo ponto. O resultado da decisio nada, de

resto, alteraria. Que a forma pura da intuigio n6o chega para obter uma unidade de

fen6meno, o atesta a necessidade do recurso d fungio de sintese apreensiva da imaginag5o

"naquela mesma". Que o espago, localizando, distinga e, distinguindo, delimite unidades

fenomdnicas, 6 mais o que ele permite que nele seja feito acontecer do que o que por si s6

faz com que acontega (KrV, A 271 I B 325). A passagem em KU 351-2 permite esclarecer

como nem a matdria (n5o intuida), nem a intuigfio (nio "material") constituem, mesmo

sintetizadas, uma tal unidade. O espago 6 aqui exposto como simile do 'fundamento real que

buscamos".

E, ainda que Kant mantenha estes delineamentos das estruturas e aspectos do supra-

sensivel sob reserva critica de pura reflexio de possibilidades conceptualiz6veis, pensdveis,

nio deixar6 de os tomar sistematicamente indispensdveis ir completude satisfat6ria das

intmeras obscuridades <intra-criticas> inerentes aos recursos de esclarecimento da

iman€ncia finita nos seus pr6prios termos, vindo a tornar, esses vultos conjecturais

(rigorosamente co-mensurados com as lacunas que eles visam suprir ex orbe), como que

membros tutelares da familia e do familiar pr6ximos; vindo a dotSlos de uma

imprescindibilidade funcional que substitui muitissimo bem a completa car6ncia de realidade

objectiva, para efeitos de uma pragm6tica do Sistema que melhor ainda apoie a desenvoltura

dos seus passos sobre o como se fosse do efectivo (dispensado como tal, mas nio de o

pr6prio sistema lhe vicariar a efectividade do seu lugar vazio, preenchido pelo acto de



apropriagao posicional dessa ausdncia que € o diz6-la, sistematologicamente, 'tomo se"):

porque, como segundo horizonte de wltos construidos a pedido dessas formas din6micas -
mais que recorte de conteridos representacionais fixados - que s6o as ideias da razdo, estas

entidades hiperfuncionantes tornam-se uma linha de segundos inteligiveis acompanhando

como uma sombra os cheios e os vazios do campo de saber e de acgSo do manifesto. 6
espantosa a seguranga com que Kant aqui translada as propriedades do espago para as do

substrato supra-sensivel, sabendo-as compar6veis e porqu6, distinguindo aquilo que os

separa como entre duas cognoscibilidodes e ndo como entre um cognosclvel e um

incognosc{vel, em suma, apurando um recorte representacional do nio-fenom6nico (n6o se

trata de "pensdveis": trata-se de operag6es de variagdo imaginativa sobre formas intuiveis,

operagdes que utilizam veicularmente uma representagio para chegar, a bordo dela, i sua

representagio modificada, residente em plena regiio (do) irrepresent6vel), e dotando-o de

lugar e fungio numa economia topol6gica que excede em muito aqueles solenes "limites da

experiOncia possivel", mas que interconecta de dentro, e j6 nio de fora, com esta: passamos

assim a dispor da possibilidade de alegar o lugar onde e o modo como muito

presumivelmente se processar6 o fundamento supra-sensivel dos corpos organizados; e uma

tal nova periferia alargada, seus perfis entitativo-funcionais e sua economia de recurso

transinteligivel por parte do saber (intra-) critico, com o qual forma plena estrutura de

sistema, passario a ser, n6o decerto objectos dos sentidos, do entendimento, da imaginagEo,

da reflexio ou da razio, mas objectos <<de refer€ncia>>, de solicitagio, de mengio conteudal

desenvolvida, de conforto estruturante do campo integral, e de outro modo desprotegido, de

compreensio <disto que h6D. Como pontos cardeais reificados, caracterizados - o norte, o

oeste... -, disponiveis ao lado das categorias, fazendo parte da pan6plia de todas as luzes de

apreensibilidade ordenada e em geral de coisas para que podemos apontar; e sern o que, a

inteligibilidade do que at6 ai o auto-esclarecimento critico houvera podido apresentar nio
ganharia o ponto de vista de ab6bada seu e sobre si que s6 o compreender6 quando entio

assim desde 16 o recompreender. A vontade de sistema 6 maior quando metafisicamente

proibido e existencialmente um misto de optimismo e de agonia como forma redentorial (o

que p.ex. KV 474,392-395,301-3 deixam ler), e € talvez constitutivamente critica esta sua

passagem a limite, para que p.ex. ir intrinsecidade da discriminagio critica do entendimento,

na Analftica da KrV, se venha acrescentar a sua plena compreensio transcendental por

contraste extrinseco eom um intellectus archetypus - exigido funcional-estruturalmente pela

economia de fundamentagdo da nossa possibilidade de conhecer em condigio de finitude e

contingdncia [KU 348], o que sup6e um optimismo arquitect6nico de que as plenitudes de
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determinagdo t6m que ser possiveis na integra para que acordos contingente s parciais entre a

natureza e n6s, p.ex. o est6tico e o teleol6gico, possam de todo ter lugar - o enigma do

organismo tem que ser um sabivel para que n6s o saibamos enigma, para que a Begegnung

nossa e dele sequer de todo se d6.

o espago, diziamos, 6 ent6o nalguma medida similar ao substrato fundante: como

representagio intuitiva, a intuigio das suas partes est6jd representada em sinopse na do todo

e, a de cada uma delas, concatenada a partir da unidade necess6ria que o todo, seu universal-

sint6tico, lhe 6 (KU 349). E se o espago, como forma possfvel, pudesse comunicar esta sua

propriedade d mat6ria efectiva (o que s6 aconteceria se ele n6o fosse um possivel diante de

uma efectiva, um passivo diante de uma mat6ria que, ficando por determinar por esse nio-
espontaneo - ainda que o encontro de ambos seja o de particulares - lhe resta por determinar,

contingente; como o restani diante do universal intelectivo analitico, que 6 determinante,

sim, mas nio at6 i minricia do particular, e que 6 determinante como um universal de

possiveis casos particulares do universal, n5o de partes reais de um todo efectivo: caso em

que seria intuitivo - todo-determinante); se, diziamos, o espago efectivasse o seu todo

formal-possibilista na mat6ria (n6o porque deixasse de o ser, ou passasse de possivel a

efectivo: n6o: um espago que nunca em primeiro lugar houvesse sido um "possibilitante

formal"), seria, a esta matdria, imediata totalidade de apresentagEo (a antiga "passiva" da

nossa dualidade sensibilidade/entendimento, receptividade /espontaneidade) e determinagio

(a antiga "activa"). Assim, se o espago fosse, nio forma ideal transcendental e de

representagio de ente, mas forma real transcendental de <<apresentagio em serr>, de puro estar

em visibilidade-presenga por parte daquilo que coisal e materialmente 6 ("se os seres

materiais fossem Ding an sich", na exemplificagSo did6ctica de Kant), a unidade "de espago"

que ele ent5o recortasse valeria por fundamento real de determinagio unitiria-total da coisa

que, n5o tanto ocupasse esse espago (sem o ser) ou fosse "vista espacialmente" pela

espacializagio pura que a constitui formalmente em espacialidade - mas neo materialiter e

realiter nela e no todo dela -, mas fosse ela mesma esse recorte de "espago", que agora

significa a colusSo absoluta da sua instanciagio 6ntica como tal (o antigo "onde") e do seu

ser-dada-a-ver em unidade de intuigio. Dizendo de outro modo: se o espago n6o fosse uma

forma da representag5o

(transcendental: que doa tambdm a realidade da coisa em realidade representada: que €

nio apenas pura visibilizagdo em termos de espacialidade para ent5o a vis6o e seus

6rg5os corporais chegarem a ver empiricamente no espago e a partir do espago, pois que



eles pr6priosj6 espaciais (/espacializados), em virtude de tal sentido de "representagio,,

ser tamb6m o do conferimento, ao real quanto a ele mesmo, de um estar em visibilidade
por visibilizagio origin6ria - "forma pwo" -, q.d., de um estar j6 (o) em manifestagio e

(p) abertamente manifesto para que (y) visivel, e visivel para que (6) avist6vel num (e)

ser-visto por um (rD acto de ver finalmente 'tognoscitivo"; visibilidade que equivale,

aqui, a um estar em espacialidade, q.d., num espago que j6 reside num aberto de

manifestagio' nuln em-visibilidade (sem visio e anterior a ela), para que ent6o esta,

empiricamente, passe a avist6-lo ou a deixar de o avistar, e ele se mostrar avistado ou
n6o-avistado, de tal maneira que nio seja o nosso olhar que passe a visibilizar o espago

quando sobre ele rotativamente nos voltamos, mas sim que esteja de tal maneira entrado

no estar-em-visibilidade no "espago intuigio pura", que 6 dentro da visibilidade-
espacialidade deste (como dentro de um grande dado-como-j6-visto-e-vendo-se-num-

campo-de-vis6o, campo cuja visibilidade n6o coincida com a do nosso, empirico), que
nos movemos a ver, n6o um puro visivel potencial, mas um jd-em-visibilidade por
actualidade-dessa-possibilidade em possibilizaqdo - passiva/activa - transcendental:

donde, a condig6o irrectuivel de se ser sempre-j6 espacial no espago - ele pr6prio nele
mesmo o lugar do mundo, o Iugar de olhos, olhares e coisas vistas),

a unidade da sua intuigio n6o meramente abarcaria um todo formal em que a materia se
Iimita a tomar lugar sem ser todavia ela mesma ai intuida num todo material real

(permanecendo nio s6 dispersiva, como por determinar, pois que por outro lado tal
intuigio do todo n6o determina senio formalmente, e n5o materialmente, as suas partes,
q'd', quanto i sua possibilidade, n6o quanto d sua existOncia e vinda i exist&rcia ou
"produg6o").

Nessa suposigio, o espago conferiria d coisa mesma uma unidade de intuigio
materialmente realizante dela, nio apenas sua determinante (a intuigio intelectual sendo
mais do que uma que revestisse por acr6scimo as fungdes do entendimento - as de
determinar): mais, uma tal "intuig6o" (o espago) n6o seria sequer uma detecafro cognoscitiva
da coisa que, coincidindo-a materialiter no todo de ambas - e nio d distancia re-
presentacional formal -, e assim mesmo a determinando (cumprindo-se como intelecto
intuitivo), passasse a ser um olhar realizatiuo: uma tal "intuigio" seriaantes o pr6prio estado
de apresentagio da coisa, sem aquela distflncia re-presentacional de ..ser vista,, que
significaria sempre a passagem de um possivel a um efectivo que, por mais que supondo-se
que ent6o necessariamente "todos os objectos que conhego, sdo (existem),, [KL] 3411,

247



contingenciaria inevitavelmente sempre uma dualidade entre conhecer e ser. A representagao

de um intellectus archetypus n6o apenas n5o conteria, como diz Kant, a distingEo modal do

necessdrio, do possivel e do contingente em relagSo ao seu objecto (KU 341-2) como

tamb6m n6o - acrescentamos - a diferenga entre um objecto por si tido presente e esse t€-lo

presente da sua parte: nem representagio-de nem realizagdode, ele seria em absoluto a coisa

mesma. Kant nio o diz, mas, o que ele diz, diJo: se um objecto que conhego 6 um objecto

que 6, eis ent6o que ele n6o 6 um objecto que, sendo ele [que, "se for", ou"jd que 6, entdo'f

eu conhego, ou que conhego como efectivamente sendo (nunca por6m como

necessariamente sendo, eu que s6 contingentemente conhego): 6 um "objecto" em que o

"conhego" e o "d" (des)aparecern um no outro, sem distAncia modal e, pois - e porque - sem

dualidade sujeito/objecto. A ser assim, um tal espago ofereceria como unidade de intuigdo

uma unidade materiaVcoisaV6ntica de ser, e a unidade de espago nio seria nem uma de

recorte visional nem uma de recorte objectal. Com efeito, se imaginarrnos em realismo

ing6nuo que o espago e esta trepadeira de folhasj6 um pouco amarelas ai diante sio reais em

si mesmos, jamais nos seria evidente em que 6 que a unidade t6pica (KU 352) da trepadeira a

organizaria, ou lhe seria um todo aperceptivo: a n5o ser que tal intuir fosse [um] categorizar

[que 6 intuir]; e que o espago intuinte fosse ao mesmo tempo o espago intufdo (n5o por

"forma:rnat€ria", mas por um "espago*mat€ialforma") e que intuir - o todo que € dado e,

pois, toda a particularidade das suas partes imediatamente com ele porque nele, com o

mesmo grau de necessidade que ele, e sem que a ligagio delas difira da dele - signifique

"entend€-Io", signifique ter esse todo-de-partes, n5o simplesmente apresentado para s6 entio

vir a ser pensado na sua determinagdo, na sua unidade de consistCncia e de conexEo - sendo

a tarefa desse entendimento, entio, reconstituir o todo (apresentado pela intuigio

divorciadamente da sua determinagSo) a partir da dita determinagio, divorciada por6m do

todo (cuja intuigio 6 dada em separado da determinagSo conceptual intelectiva, e nio lhe

serve de fio condutor), a qual tem assim que determinar o todo intuido a partir das partes

pensadas f=vejo um rel6gio, uma lebre: como funcionam, consistem, sdo?: e cada parte

destes dois seres como todos € pensada, por subsungio esquematista para a faculdade do

juizo (KU 348), como caso de um universal, p.ex. como um exemplo de causa - que para o

entendimento s6 pode ser eficiente - ou pensada primeiro em relagSo ao conceito universal

determinante e s6 por via deste em relagio ao todo concreto que 6 assim determinado, e ndo

ele pr6prio - <arquetipico-intuitivamente> - determinonte, por reconstituigio de uma tal

totalidade causal de partes correspondente (KU 3aD) -; mas, portanto, ao contrdrio de tudo

isso, "entend€-lo" como um ver o sua total determinagdo, ver em sinopse presentativa e em
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sua presenqa real mesma aquilo que um entendimento discursivo apenas podia representar

para si em cadeias abstractas de conceitos . Arazdopela qual o exemplo de Kant ern KU 351-
2 nao parece convincente, 6 porque ele nos deixa ainda na posigdo de representarnos, dentro
do nosso quadro da re-presentagio, e a partir dos seus teores de consist6ncia do apresentado,

este espago intuitivo sensfvel como se fosse o outro, o real-incondicionado: q.d., alterando

apenas um titulo de consideragio dentro de um horizonte de consistencia da

considerabilidade que para n6s 6 aquele que d6 a medida de todos os titulos de consideragao,

inclusive desse, quando o que se impunha seria alterar ou reconverter como tal o pr6prio
horizonte referido. Porque tomar como real (e, nomeadamente, "empirico") esle espago e
asla,t coisas espaciais, 6 o que n6s necessariamente fazemos sempre-jd - o idealismo
transcendental deixa intacta esta realidade empirica como tal, que n6o tem que - nem pode -,
ela, ser (empiricamente) idealizada: 6 o pr6prio estatuto por inteiro desta realidade empirica
como tal, nele mesmo, que se vO ontologicamente "diferencializado" no transcendental da

sua "idealidade", q.d., da sua manifestatividade tematizada como tal em termos precisamente

das estruturas puras, atem6ticas e nao manifestas, que sao as da sua conditio possibilitatis
"ideal" ou "subjectiva" - para aqui nos remetermos ao essencial do que 6 a Wiederholung
heideggeriana do sentido da "Critica". Donde, que nio podemos ver "maisreal,' este espago

do que j6 o vemos, e n6o 6 este espago, mas este ver, que teria em primeiro lugar que ser
conduzido ao plano de consideragio do apresentado como coisa em si mesma (KU 351):
"como coisas em si mesmas", j5 o realismo nos apresenta empiricamente esta trepadeira e a

sua "unidade de espago" - coisas em si mesmas, v.g., na realidade deste real,
inintensificdvel. o espago que constituiria "fundamento real das produg6es,' 6 justamente

aquele que n6o se limita a "condigio formal das mesmas", Quer dizer, a ser intuigio (nio
bastaria, pois, alterar esta intuigio numa outra - que partiria ainda quimericamente do plano
de apresantagio e de intuitividade desta -, mas transtomar radicalmente o sentido do que seja

"intuigao" e, pois, "espago"): nio-formal, uma tal intuig6o-outra - chamemosJhe ..o espago,,

- jd nio estaria d distincia presentativa do apresentado (que se lhe nio oporia como mat6ria);
nio-[meramente]-intuitiva, uma tal nio-forma conteria, numa unidade total de presenga, corz
a qual ndo poderia sendo coincidir, a propria unidade total de determinagi o dessa presenga

(gen- subiectivus), que a si mesma se doaria presentagio e totalidade detenninativa, ou nem
se as doaria, mas "tal Nam asf': ela pr6pria, "objecto,,, e o intelecto intuitivo, ..sujeito,,, nio
sen6o "seriam ,r.to". (Porqu€ aquela coincid6ncia? Por desfeito o sistema solidario de
distincias do sujeito de si a si - adigio sintdtica, q.d., antecipada, do que, senio, nem sequer
ainda os membra disiecta das intuigdes cegas e dos conceitos vazios uma vez des-
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sintetizados, demriria originariamente em cegos vazios e vazias cegueiras - e, pois, deste ao

objecto, a intuigdo represantando (ainda) a presenga deste, q.d., apenas formalmente podendo

assinalm na empiria a pr6pria pura posigio de exist€ncia, a pr6pria "empiria" e haver

empiria, conferida por esse sinal [a forma possibilizante] como um (esp6cio-temporal)

presenle-ai-diante eum detectado ndo em pura thesis, mas nesta como j6 o impuro contraste

entre o possivel e ela pr6pria como efectividade, q.d. como enredado na teia semAntica das

modalidades d qual o "Absoluto" a-modal de KU 341 seria alheio). Por isso - por esse isso -
o passo capital de KU 349-350 institui o ponto de vista como o qual o todo

(n6o o'apresentado", porque ent6o oonele mesmo" permaneceria por

intuir/"fenomenalizaf' e porque, intuido, a intuigdo o deixaria por determinar; e n6o

pensado, porque ent6o a determinag5o a) n6o s6 n6o estaria apresentada, efectivada,

como, por o n5o estar lqua todo), p) nno seria a dele,mas a das partes (como'oforgas

motoras concorrentes" KU 349] numa "geragSo mecAnica" [KU 351] ) a ele, ou

melhor, y) a nossa (formal a priori) das partes pensadas a ele pensado, divisivamente

quer dele intuido [pensar o funcionamento de um rel6gio, ou do sistema solar, nio 6

ver um rel6gio ou uma maqueta de mobiles], quer dele "menos" a sua forma

intuicional apresentativa, i.e., dele an sich)

€, ele pr6prio em presenga, fundamento de conexio das partes - ele pniprio, e nio uma

representagio dele (a qual, ent5o, nio sendo sequer a (cepresentagio presentativa> dele ao

entendimento, ou intuigio, muito menos o <entenddlo "arquetipicamente" na sua

efectividade>, s6 poderA, para um entendimento como o nosso, oferecer-se como uma

representagio anal6gica dada - e s6 uma ideia da razdo opera nos indicados termos de

totalidade - nem sequer ao entendimento para que este atravds do juizo esquematizado possa

alcangar (mas entSo determinativamente) o particular, antes directamente i pr6pria faculdade

do juizo a titulo agora de ideia convertida em conceito - seu analogado - regulativo da mera

reflexdo sobre Todos particulares dados com a apar€ncia de produtos da causalidade

intencional dessa representagio (KU 345), mas na verdade outrossirn produtos daquela

causalidade real da sua pr6pria totalidade que n6o seja nem final, porque n6o

representacional, nem mecdnica no sentido pr6prio ao nosso entendimento discursivo que

vai das partes ao todo e que agora teria que ir do todo is partes por um processo qve, para

ele, mos ndo em si mesmo, "seria uma contradigio" (KU 349-350 e 351): *mec6nico" sendo

aqui, pois, o voc6bulo para dizer essa autodeterminagio integral ou absoluta de um ser que 6

a sua mesma apresentagio, e de um apresentar "arquetipico" que 6 esse apresentar-se do ser).
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Um todo assim, cujas partes j6 est6o nele ligadas sem conting€ncia perante ele mas nio
tambdm "necessitadas" por ele, em cujo caso ele proprio ent6o, ainda, ou contingente, ou

necessdrio, e nomeadamente perante uma instincia da possibilidade de ele ser-apreendido, e

de o seu ser-manifesto se chamar "conhecimento"; cujas partes est6o, outrossim, nele Iigadas

por turna apresentagio [a antiga "intuigio"] que 6 a da ligagdo mesma delas nele [o antigo

"conceito"] (o apresentd-las em ligagdo substituindo no fundo a dilacgio ternporal das endo-

e exodicotomias representacionais do par sujeito/objecto cooperantes na articulagio

"causal"), 6 um todo cujo apresentar-se 6 determinar-se ou cujo advir em manifestagio 6

"consistir", 6 ser. Como tal, um tal problemdtico, aos seus pr6prios termos igualizado, nio 6

problemdtico. Supunhamos transpor um espago, por <<exformizagdo>>, numa tal regifio supra-

sensivel: a sua unidade intuinte de representagio seria, agora como apresentatividade

absoluta, a unidade da pr6pria coisa, ou, por convertibilidade transpredicativa de unum,

verum e ens, a pr6pria coisa. E a unidade intuida de representagdo j6 n6o seria um onde, que

separasse categorematicamente o ente de si proprio num pollach1s que 6 ainda o da

possibilidade de ele ser designado, apontado num onde, num qual, numa actividade, etc.,

pelas condigdes representacionais dos acusativos categoriais, das imputag6es atributivas por

parte da consci6ncia que o - e se - divisa na Representagio: esse espago onde a coisa,

presente, se mostra, seria agora o pr6prio facto da apresentag5o da coisa, e - menos ainda

que essa [tomada de] posigdo perante o possivel que exige a "formalidade" protocolar do

Onde dessa posicionalidade que 6 a de um "facto-de" que corte acontecimental num fundo

de aus6ncia -, seria a propria presenga (em que as cis6es do intelectual e do intuitivo sfro

reunidas, nio numa sintese superior entre elas, mas com a unidade na qual e como a qual elas

deixam de ser, perante a coisa, saa "intuigio intelectual", distinguindo de novo, com a

reabertura desse "sua", os hiatos de ser I conhecer, possivel I efectivo e intuig6o #
conceito). Compreende-se assim bem quando 6 que um recorte de [meta-]espago seria

"fundamento real de possibilidade": quando deixasse de ser possibilitador, fundamentador e

"real", mas res ipsa.

A quest6o, por6m, ndo 6 a de uma tal intuigio de um tal todo (que Kant nos exp6e

didacticamente nos nossos termos de familiaridade dicot6micos, mas que crunpre, como o

fizemos, reconduzir, por uma dial€ctica similar i plotiniana no 3o Tratado da l" Endade, ao

plano de unidade visado, de resto, pelo pr6prio Kant noutras passagens em que tamb€m nos

apoi6mos). A questio 6 tipicamente transgressora, e possivelmente uma miragem formal

inexistente. Do que se trata € de inquirirmos da aplicabilidade de um entendimento intuitivo
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a estas totalidades orgdnicas j6 espaciotemporais, j6 difractadas como fen6menos e

ocorrentes nesta outra forma de um Todo, terceira, que nem 6 a dos todos mecdnicos

explicdveis por entendimento, nem a do todo arquetipico transcendente cuja a-

representacionalidade os nossos recursos de representagio acabam de como que trans-

representar. Ora, por definig5o, um intellectus archetypus pode tanto vir espreitar o que a

barragem separativa da pr6pria finitudinizagfio fenomdnica da "manifestagio" (chamemos

assim ir vigOncia da "Ding an sich, dap da erscheint") Ihe torna inacessivel como espago e

tempo, quanto o intellectus ectlpus ou a intuigdo sensfvel estSo capacitados para aceder ao

an sich. O que o todo intotalizdvel fenom6nico transcreve 6 o equivalente ou o (na disput6vel

suposigio da unidade num6rica da coisa tal como ela 6 em si / tal como ela 6 para n6s)

manifestum de um todo que, quanto a ele, na sua realidade, j6 se 6 a si pr6prio esse

"fundamento real" (ou plenitude absoluta, nos termos reconvertidos) e, portanto, nao

tamb6m, por iner€ncia, "a" este todo que nos 6 a respectiva versSo acessivel, ou permitindo

adivinhar como 6 que um hibrido transversal de ectipicidade e de arquetipicidade trabalharia

a ter presente numa intuigSo nio-sensivel uma intuigio sensfvel; num entendimento nio-
categorial uma categoria; ou, no seu em si de coisa, um fen6meno; ou - e sobretudo - na sua

absoluta unidade, todas estas dualidades. A unidade total do organismo na natureza 6 a
manifestagio fracturada da unidade supra-sensivel do proprio organismo ele mesmo (e

portanto pouco importando que a sua manifestagio o manifeste total, mas apenas - porque

apenas manifestag6o - o manifeste, ndo o totalize, por nio poder manifestar tamb6m a sua

totalidade ela-mesma, que nflo 6 outra senio a do seu supra-sensfvel para n6s

imanifestivel - seria pedir ao fen6meno que nio apenas se manifestasse (e, por tal

manifestagio, i coisa em si) como tambdm igualmente ao pr6prio em si como tal dessa

coisa). Pedir outra vez a totalizagdo da manifestagio de uma totalidade no pr6prio plano

dessa manifestagio, seria querer que o intellectus archetypus (o) efectuasse oj6 efectuado -
(0) no tecido de uma miragem - (y) a qual lhe 6 regido cega e insuspeit6vel. Nenhum outro

intelecto poderia compreender o todo fenom6nico das partes fenomdnicas de uma lebre ou de

uma trepadeira, porque o acesso A partitividade e i totalidade fenomdnicas s6 pode ser um

acesso ele pr6prio fenomdnico, tal como, a saber, o nosso, que de antemio impede qualquer

totalizagio nos seus termos - seria ainda nestes que uma intuigfro intelectual teria que

proceder (o que lhe repugna, como, ao nEo-representacionista de objecto, representar

objecto), para o que teria que os adoptar, deixando de ser a intuigio intelectual que fosse

capaz de os totalizar, para passar a ser o conhecimento transcendental finito que os

fenomenaliza como termos intotalizdveis para o seu saber intotalizador. E nenhum outro
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intelecto tem que compreender o todo fenom6nico que 6 o de uma lebre qua lebre: a nossa

reflexio nio apenas reflecte (e de dois modos: o anal6gico, segundo ideia da raz6o e este,

contrastante, perante o intellectus archetypus) o todo org6nico dado, como meta-reflecte os

limites e as alternativas dessa reflexEo, como reflecte ainda a sua indeterminabilidade para o

nosso entendimento (e, nos nossos termos, para qualquer entendimento, que teria que os

adoptar para ter acesso a eles e a resgatS-los, no que se perderia e i sua capacidade de

<<resgaste>> - neste ponto n6o nos parece ser possivel seguir a letra do texto de Kant) e a

determinabilidade do "seu fundamento supra-sensivel", n5o para este nosso "produto da

natureza", (de novo dissentindo de Kant), mas para o pr6prio fundamento supra-sensivel, do

qual ele n5o tanto decorre, quanto 6 simplesmente a manifestagio finitudinal-intotalizivel,

por isso que aquilo que se acha posto em condigio de finitude perante essa manifestagio, e

incapaz de a totalizar - a nossa raz6o cognoscitiva humana sensivel - 6 tamb6m aquela

mesma instdncia que, como transcendental, p6e em condigSo de finitude essa mesma

manifestagio, ou seja, em condig6es constitutivas de nfio-totalizabilidade: *TOTALIZAR"

SERIA DESFAZER O FENOMENO E ACEDER AO INCONDICIONADO. Dai que Kant

sugira a "subordinagio" "sist6mica" do mec6nico ao teleol6gico ($$ 67,78) indiciada que

estd (na conformidade a fins externa da natureza) uma multiplicidade dispersiva tal, na

particularidade material do fenom6nico, que as proprias regras categoriais determinantes,

que sup6em caminhar daquela para todos mec6nicos, quig6 se nio apercebam de ate que

ponto tais todos sio todos (repita-se: seria urn conspeclas categorial-intuitivo, que varreria

<<de alto a baixo> a cadeia mecanicista de partes a todo para ver este riltimo ainda mais total

- mas j6 ndo sob a guisa de realitas phaenomenon - como todo totalizante nele mesmo

dessas partes que at6 ele vio, e isto sem reciprocagio teleol6gica): o que acarretaria a

imediata sub-subordinagSo daquela relagio de subordinagio teleol6gica-mecinica a luna,

arquetfpica, e do plano (e "planeamento") daquela ao plano (e "planeamento',) desta e do que

dele "nos 6 permitido esperar": assim como uma trepadeira, vista, na sua plena

consistenciagSo autoconstitutiva, de uma assentada num todo (mais todo do que o de uma

intuigio total dela, quedada ainda por isso irredutivelmente "em perspectiva": nao: como o

todo dela prdpria, cuja plena manifestatividade nio consentiria o atraso e a exterioridade

parcelantes pelos quais e desde os quais, condicionada, "fosse vista" ou "avistada"), s6 o

seria "em arquetipicidade", v.g., an sich; assim tamb6m um simples mecanismo completo de

rel6gio (e, como tal, artesanalmente imperfectivel), uma vez sub specie totalitatis, vena

elevado ao absoluto nio apenas o grau da sua determinagdo (um intelecto infinitamente

superior ao nosso em grau - em nio-in-finitude... -, mas n5o em qualidade, nunca reduziria
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o hiato entre explicagio mec6nica do organismo e seu inexplic6vel, "teleologiz6vel" [KU
353]), mas o tipo de determinagio e de modo de presentificagio dela. Mas o todo an sich de

um rel6gio n6o 6 de certeza um rel6gio an sich: nio h6 horario da atemporalidade nem uma

methexis da finitude. Qualquer realidade, em suma, mesmo que j6 totalizadacomo fen6meno

- nos termos de fen6meno, 9.d., nos da divisSo finitizante do operat6rio dessa mesma

totalizagdo -, n6o 6 ainda o todo que incondicionadamente ela, em si mesma, 6 a si mesma.

E, inversamente, a endoscopia de um intellectus archetypas que viesse vislumbrar o material
* eximido ao formal - no fen6meno, e o particular, eximido como contingdncia ao universal

abstracto de entendimento, esqueceria a que regido 6 que assim estaria vindo "perspiciar"

tais bolsas de indeterminabilidade nela, o'com fundamento no supra-sensivel".

Porque, para supor o condominio da natureza sensivel dividido entre o nosso

entendimento determinante transcendental e um fundamento supra-sensivel da natureza

sensivel, sito em, ou consistindo no pr6prio supra-sensivel dessa mesma natureza e desse

mesmo sensivel

- quanto i "mat6ria" e quanto d organizagdo ou determinagdo dela na sua particularidade

cis-categorial: p.ex., os "todos" a que, por falta de acesso respectivamente de e a
qualquer dessas duas fontes de determinagio, chamamos, analogicamente (por recurso a

uma fonte de exig6ncia regulativa de totalidade de determinagio, a ideia de causagio

intencional por conceitos), "fim natural" -;

e entio aberta nela essa bolsa irredutfvel i nossa determinagio (categorial) dela,

directamente obedecente a um fundamento de determinagSo supra-sensivel, a partir de onde

o Ver que o Conhecesse [KU 367] poderia continuar a ver em continuo entre visualidades e

veres irredutivelmente heterogdneos como o 6 a Coisa a si mesma na sua finitizag5o

ontol6gica-alethol6gica a que chamamos o da erscheint "para um para-n6s", se a
redund6ncia pode aqui dizer a Schranke da finitude

(e n5o a Coisa em mera difracaSo "cognoscitiva" que a ela se relata mas sem que ela a

esta, n5o se devendo, pois, sequer diz€-la substancialmente continua, do seu al6m ao seu

aqudm, mas, por este nada lhe ser, substancialmente indiferente d miragem insubstantiva

do que dela 6 finitamente visto desde e para a alteridade ontol6gico-substancialmente

irrelata desse ponto de vista: o que seria o caso - v.g., de finidade do conhecimento e

n5o de finitude alethol6gica -, neo fora que esse se autoconstitui e, auto-constituindo-se,



a conslitui, finita, que 6 o que diferencia uma "miragem,, como que a equivoc6vamos

acima e a realitas phaenomenon *);

para supor uma tal bolsa por onde - como que subfenomenicamente, nrrna camada de

diverso material que entra na composigSo do apreendido sint6tico mas nio o 6 ela pr6pria

como tal - se infiltrasse no campo do manifesto sensfvel o seu proprio princfpio de

determinidade supra-sensivel que n6s assinalamos como teleomorfismo e at6 teleotropismo

natural-hist6rico

(assim como se infiltrar6 para qualquer materialidade fenom6nica, incluindo qualquer

todo integralmente mecdnico-causal: pois que i integral desse todo faltafti ainda a

incondicionalidade do mesmo, ou do "outro,, que ete mesmo 6),

e se poderia infiltrar, na sua peugada, a vis6o intelectiva que acompanhasse no pr6prio

coragio da mat6ria, nio a deriva de princfpio a principiado, mas a concomitincia da presenga

de um [supra-sensivel] d do outro [sensivel] (mas onde e como: no sensivel(mente), no

supra-sensivel(mente)?...);

Para tudo isso supor,

(e mesmo supondo que o facto de a mat6ria ser, no fen6meno, um mriltiplo e um

indetermindvel, daria mais um sinal de <proximidade> ao nio-fenom€nico - ao supra-

sensivel -, o sinal de um ainda-nio-manifesto que fosse como que a sombra do An sich

no j6-manifesto, ou a irrebatibilidade da manifestagio <<refractSria> do efectivo na

aperidade pura a priori do "conhecimento" transcendental, do que um testemunho de

evasividade da manifestagSo finita a si pr6pria, de urna redobrada limitagio de

manifestagio dentro do seu pr6prio j6-manifesto),

resta que a vigdncia da organizagfio surda de tal mat6ria se d6 no seio do fenomfnico (cuja

mat6ria ela 6 at6 que o seu Todo natural, plenamente apreendido, se venha a chamar.hma
6rvore" ou "um animal"), e que este fenomdnico nio pode ser subentendido, como Kant
parece deixar que aconte{a no seu texto, como um cen6rio de realidade simplesmente ((ai

ocorrente)), e na verdade um puro visivel <<em si>>, enteo inspeccion6vel de vArias maneiras e

desde vdrias potOncias e naturezas da visf,o - simples Objecto puro que uma variegag6o de

olhares em seu redor poder6 em seguida ocupar-se a ver, sem que ..ver,, signifique
visibilizar, e mesmo co-instituir-se em onticidade que "hd", quer dizer, que se faz presenga

(ou "manifestagSo", ou "visibilidade").
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Assim nos deixa perplexos a passagem de KU 367 que assim termina: '?ara isso

seria com efeito exigivel uma outra intuigdo do que a sensivel e um conhecimento

determinado do substrato intelegivel da natureza, a partir de onde <voraus> [desde a intuigao

intelectual?, desde esse inteligivel-intuivel como substrato?] pudesse ser dado fundamento

mesmo do mecanismo dos fen6menos segundo leis particulares (...)". Note-se: que tal

"particularidade" s6 o 6 para n6s: Ieis inteligiveis <<universalissimas>> para fen6menos para

n6s particulares e legaliz6veis em particular; e: as leis seriam derivdveis do substrato; o seu

conhecimento, da intuigSo: o espantoso 6 que aquelas fossem leis dos fen6menos no seu

"mecanisrno" (nio muito diferente do nosso mecanismo de categoria finita - pelo menos

vocabularmente), observando-se a coisa em si a legislar sobre fen6menos por leis entretanto

elas mesrnas apenas semi-fenomenaliz6veis: para n6s, em termos da subordinagio fins/meios

e teleologia/mecanismo; e que o intelecto intuitivo (sem recurso ao mais maleabilizante e

ductilizante dos esquematismos, ndo um, transcendental, entre conceito e intuigdo, mas o que

mediasse intuigio intelectual e intuigdo sensivel) as pudesse acompanhar desde o estado de

"fundamento" ao de "leis" e ao de "fen6menos". Outrossim, como Alice, teria entrado do

outro lado do espelho, e apenas na morfologia imagdtica do lado de dentro deste - a do

espago e a do tempo - poderia encontrar, como fen6meno, e por auto-fenomenalizagSo

(como ao Sujeito espelhado em objecto nos sucede), mat6rias espaciais e particulares

temporois: a ectipica da sua arquetipica... Pois por muito intuitivo que esse intelecto seja,

esse intuir s6 se poderia apresentar, no seu proprio interior, o nosso intufdo sensfvel, quando,

nio dotado de olhos, ou espreitando atrav6s dos nossos a paisagem que sem eles intuigSo

alguma avistaria, mas dotando-se dessa condigio em que s6 deixar de avistar, s6 finitizar o

intuitus, permite que se veja aquilo que esse fraco ver que 6 o nosso avista a todo o derredor:

t6o fraco, que a precisar de olhos. Nenhum intuitus intellectualis vem ver lebres, ou o gado

pastando q ervo KU 300], nesses entardeceres t6o infindavelmente conformes ao liwe jogo

das nossas faculdades, que - jogos da aura - nos baixam as pdlpebras dos nossos: porque

teria que vir, nio bem a um sitio de penumbra, mas ao do seu prbpio punctum caecum.
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4.3.3. Da impossibilidade de um fim nolural (= inintencional) a um outro ctivre

acordo" (meta-reflexivo das reflexdes analogante e desanalogante): a

petitio principii do modelo prdtico para uma teleologia que o <<confirme>>

reflexivamente - ou KU como o curto-circuito do ..Iim fltimo,

O riltimo $ da Analitica, que abord6vamos em 4.3., prop6e-se reler o estatuto (o
alcance da "reflexio" como modalidade: atribuigdo do reflectido - qua meramente

reflectido - ao objecto ele-mesmo, ou reflexdo oscdtica e <<tautol6gica> de um inatribuivel
como tal ao pr6prio objecto?...) e a consist6ncia interna (a forma: o que d uma intenQAo

inintencional? !) da analogia, quando confrontados com a sua restrigio a fio condutor de

investigag6es no quadro dos pardmetros objectivodeterminantes de uma ciencia da natureza,

ou imediatamente face a esta e sem nela ter assento pr6prio.

A quest5o: "o que 6 um fim inintencional?" reabre a galeria de quest6es de que nos

temos vindo a ocupar. Reexaminemo-las, sob o memento de que, se uma ci€ncia da natureza

6 neutral face i questeo da intencionalidade dos fins naturais, o pr6prio organismo parece

neutralizd-la (ou reassumiJa sob a forma de uma <<intencionalidade n6o-intencional>> ou de
uma objectivag5o operosa e naturalizagdo do Conceito).

Em KU 307, l6-se: o'Para que a Fisica [subl.n.] permanega rigorosamente nos seus

limites, abstrai-se [subl.n.] da questio de saber se os fins naturais sdo intencionais ot ndo
intencionais". Esta restrigio imanentista vem enfatizada desde KU 306, que (no quadro -
constitutivo - do padrEo de homogeneidade do objecto imposto pela respectiva ci&rcia i
Natureza) recusa qualquer "encaminhamento proped6utico" (reiterado em KU 3Og,

reapreciado noutro quadro em KU 3644\ em ordem a uma teologia (reflexiva)27.

Sopese-se, j6 aqui, a fina diferenga de 6nfases: l) numa restrigio ir ci1ncia da

natureza, suspende-se uma quest6o que seria formalmente legitima numa outra (muito menos

legitima) indagag6o (a metaffsica); 2) numa restrig5o dessa ci€ncia dquilo de que ela 6
ciGncia - q natureza -, a questio torna-se formalmente absurda: com efeito, ao nivel de

homogeneidade do objecto (i.e., se 6 que o "fim natural" 6 de facto natural, g.d., engendrado

pela pr6pria natureza - e eis toda a insistOncia <imanentistu de KU 306 na naturolidade da
natureza: "s6 afirma tanto quanto sabemos (...)'*(...) tem tambdm que procurar a
causalidade destes nela pr6pria (...)"), objecto que h6de se perguntar e responder a si
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mesmo (e por si mesmo), tal fim n6o pode ser intencional (sc., por parte de uma consciCncia:

de uma n6o-natureza, exterior i naturalidade desse "fim [como sendo] natural').

Tr€s consequOncias daqui decorrem, n6o inadvertidas por Kant, longe disso, mas

deixadas por este em estado de semi-advertimento (muito mais comoy'o do navalha do que

como rasoira de Ockham) para o seu leitor: lo: que a expressSo "fim natural" 6 auto-

contradit6ria, dado que, inintencional, a natureza n6o pode agir segundo fins (e tanto nos 6

dito, por <<erosio da analogia> - digamos - no passo de KU 308 de cujo comentririo nos

estamos acercando); 2o: mas, ent6o, a pertin€ncia dessa analogia anula-se no trajecto da sua

reflexio: se o "fm", na formulag6o "frm natural", 6 apenas anal6gico afim (intencional: seja

t6cnico, seja pr6tico), a que titulo 6 que ent6o aquilo que est6, como matdria - mais "bruta"

do que o mecanismo 6 "cego" -, o mais longe possivel de poder ou deixar assemelhar-se ir

finalidade intencional, se iria precisamente deixar assemelhar, ou 'oanalogar", a nada mais

nada menos do que um "fim"?!, (6 deixando de parte o sentido de analogia professado por

Kant: uma semelhanga, n5o por confusa mistura mediadora, mas enquanto proporcionalidade

de relagSo rigorosamente idCntica entre termos rigorosamente diferentes - "at6 ao

heterog6neo", afiangarEo os $$ 57-8 dos Prolegdmenos... -); 3o o impasse que os dois

pontos anteriores tornam ostensivo suscitar6 uma revisio reflexiva suprema de todos os

restantes <<ramais>> da reflexionagSo da 2'Parte da Crftica (contamos nela cinco modalidades

distintas e entre si articuladas de reflexionagSo): dessa quinta e riltima modalidade, seja

provisoriamente aqui apenas dito que um engendramento tal da natureza por si pr6pria, que

s6 a analogia com um engendramento dissociativo por transcend€ncia e heterogeneidade da

causa ao efeito como de agente a paciorte (e n6o por iman€ncia de um continuum mecinico

a si pr6prio nas suas causas e nos seus efeitos) pode aproximar inteligivelmente, retraduz a

diferenga pr6tica e tdcnica de um intelecto (ideando um fim) a uma mat6ria (por aquele

causada a causar este), an diferenga entre "[...] esta mesma natureza e [...] a sua relagEo a

algo que nio 6 a natureza conhecivel empiricamente (supra-sensivel)" [KU 331], a saber,

emdiferengaentreosensivelefundado,eosupra-sensfvelefundante,deumas6eamesma

Natureza que assim s6 mant6m a sua unidade de objecto quando dilacerada entre objectiva e

inobjectivdvel, e a sua unidade de homogeneidade quando heterogdnea a si mesma.

(Mostn{mos na Sub-sec96o precedente como nenhum intuitus poderia refazer a visio

continua daquilo que nio sio dois estratos concomitantes do ser sem que o sejam tambim do

seu inconcomitante "conhecimento", v.g., da sua monifestidade: a <<via supra-sensivel para a

unidade> afigura-se-nos impratictvel, em Kant, e todavia era a irnica que restava ap6s a
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falCncia sucessiva de todas as outras, por raz6es similares irs supra-apresentadas: aqui, em

KU 331, e em paralelo com KU 356-8 ou com KU 348, dava-se ela como rinico modo de

resolver a "contradigflo" que senSo seria a coexist€ncia, "numa mesma coisar, - o .,produto

natural" -, de "necessidade natural e no entanto, ao mesmo tempo, uma contingancia da

forma do objecto (em relagio a meras leis da natureza)" [subls.ns.], contradigio essa que

alastraria, se n6o d coexist€ncia de teleologia e mecanismo enquanto principios ambos

"dogm6ticos", "explicativos" e "determinantes" - mas j6 vimos como urna tal antinomia da

faculdade do juizo nio chega a existir, em virtude da distingio entre reflexividade e
determinagSo -, pelo menos i contradigSo de uma dupla determinagio sobre um mesmo

efeito, sc., a das causalidades liwe - e necessdria [KU LVJ; ou de incondicionado e

condicionado).

Digamos, sobre este pincaro da cripula do sistema, sucintamente o seguinte:

a) a 3" Antinomia veio, da KrV, menos resolvida do que adiada: se os dois planos causais

nio sio o mesmo, convergem por6m no do efeito como num tnico: se uma causalidade pode
ser sensivel e, a outra, supra-sensivel, ambas produzem o mesmo efeito, e este 6 sensivel da

vez tnica em que resulta duas vezes produzido. De algum modo, 6 de dar a compreender a si
propria como pode esse efeito ser liwe e necessdrio ao mesmo tempo, que toda a 3" Critica
trata

(das suas causas j6 se sabia, desde a l'critica, que ndo sdo <ao mesmo tempon

[expressio que em aparente informalidade significa <<pertencentes a dois planos do
real distintos): mas, enfaticamente, distinguidos sobretudo pela sua temporalidade:

a que d o seu passado - "necessidade", pois -; e a que comega consigo mesma - ou
"se liberta"l;

do seu efeito, que condena o acto de um criminoso - inimput6vel na cadeia causal do
sensivel, imput6vel no <<desencadeamento>> (ou, falta - V.g., moral - dele) da aca5o

espontanea supra-sensivel da razEo enquanto pr6tica -, j6 sabiamos, desde a 2, Crt$ca,
ser ele impossivelmente de dois lados ao mesmo tempo.)

b) O modo como o faz terin como estrat6gia a compatibilizagio entre esses "dois mundos,,
nesle mesmo aqui, por via de uma <docilizagio> do intrat6vel "mecanismo cego,, em
conformidades a fins (os mesmos, para a natureza fenomdnica, aos quais n6s pr6prios somos,

enquanto seres racionais num€nicos, conformes na nossa destinagio-tarefa moral), quer a
estdtica (sem fim), quer a teleol6gica (com fim - "reflexivo", por6m, ou subjectivo em sua
plena "conformidade objectiva"). Da segunda e decisiva (para Kant: nio para n6s em Kant)
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especie 6 exemplo a paciente afinagio, ao longo de v6rios panigrafos em retomas sucessivas,

da relagio reflexiva de subordinagEo do mecinico (que, curiosamente, era o n6o "meramente

reflexivo", mas o determinante) sob o teleol6gico (como o serd a do necessdrio sob o final ou

o do natural sensivel sob o supra-sensivel - KU LV, Nota -): relagdes de subordinagio estas

devedoras - nos termos do diagrama pentagonal das reflexividades teleol6gicas que adiante

construiremos - daquelas que sio as tr0s intermddias e positivas, respectivamente a reflexEo

a que chamimos analogante objectiva - funcionante - (II: referida ao $ 65), a analogante

subjectiva de atribuigSo - teologizante- (III: $ 75), e a analogante subjectiva de constatagio

- neutralizante/sistematizante - (fV: $ 67). c) Ora, a solug5o "subordinativa" 6, em riltima

an6lise, ela pr6pria infundada e provis6ria, puramente decorrente de um compromisso ditado

pelas condig6es finitas do nosso conhecimento: e n5o se trata apenas de compatibilizar o

principio reflexivo com o determinante enquanto fari, quer dizer, teleologia e mecanismo

(a razdo por que nio h6 entre eles antinomia 6 a mesma que dispensa que se

compatibilizez: a "subordinag5o" 6 o nome dessa feliz disjuntiva modal de planos - por

um lado -, mas tambdm - por outro - j6 o indice de uma escolha, literalmente conffa

natuta, de uma hierarquia entre eles, o que forgosamente significa sobrep6-los, a eles
'que 

pareciam conviver tao bem disjuntados),

mas de compatibilizar uma certa causalidade -
de n6s desconhecida, equiparSvel i teleol6gica ao mesmo tempo que a ela totalmente

avessa (porque implicaria <<s?-la de outra lignota) maneira do que ela>>) na medida

mesma em que afinal de novo analogdvel outrossim d causalidade mecdnica mesma, de

que seria uma hiper-versio! [KU 351, p.ex.] -

com aquela que conhecemos e que deveria, ainda no caso em que ambas fossem

determinativas, produzir-se com e sob ela (embora o $ 78 venha a p6r a hip6tese de que

aquela interviesse como mero momento desta, tomada como supra-sensivelmente a tnica e ai

fazendo destas duas uma s6); e mais, tal compatibilizagdo nio sobrev6m como um desiderato

acrescentado a uma duplicidade estatut6ria de principios (e 6 curioso como esta brota do

imperativo kantiano de mediar: nascida para mediar, aZweck,rtiissigkeit reabre outros tantos

e maiores hiatos - ou a simples repercuss5o amplificante de um tnico e originSrio, o da

finitude), carentes de novas mediag6es unificadoras: e j6 vimos como a riltima que Kant

apresenta - o ponto de vista do lncondicionado, do intellectus archetypus, por isso mesmo

que nio pode ao mesmo tempo, nem imediatamente nem (<por meio de mediag6o>, ser

tambim o do condicionado, resta fundamento abissal: seria preciso esperar pela unidade
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especulaliva e "teandrica" hegeliana entre infinito e finito...): 6 outrossim requerido
retroactivamente um fundamento integral da constatada compatibilidade entre o contingente

e o necess6rio da natureza sob o qual aquele entra (KU 348), antes mesmo de se poder passar

a interpretar teleoformicamente aquela conting6ncia e de ent6o se re-subordinar, no seio de

fen6menos-testemunho daquela conting€ncia como sio os organismos, a ordo effcientis it

finalis. d) O que conduz os $$ 76 e77 inecess6ria meta-reflexio acerca de uma unidade
supra-sensivel fundadora, caracteizada via negativa a partir das relag6es, que nio podemos

deixar de pressupor projectivamente, entre a configuragio precisa do mapa estrutural de

carencias da nossa condigio cognoscitiva e ontol6gica, e os titulos respectivamente seus

supletivos e mesmo ultimamente possibilitantes (KU 348) que seriam a expectar da parte das

propriedades intestemunh6veis de um tal principio, por uma esp6cie de correlatividade

soliddria que nio precisa de provar directamente as predicag6es de tais juizos
(determinantes? Reflexivos? Julgamos requerido um terceiro estatuto) sobre o supra-
sensivel, porque as tem nio menos directamente provadas no facto consistente das suas

consequCncias, a saber, ojogo dos dois tipos dejuizos, de principios e de validades que entre
si se acordam na investigagSo da natureza: 6 toda a mestria do inimit6vel logos kantiano das

condigdes relacionais que nos conduzem a "ter que n@essariamente pressuporr,, ou
"postular", etc- Por vezes, tais operagdes projectivas obedecem a necessidades relacionais
elas pr6prias condicionais: 6 o caso do demiurgo no $ 75, p.ex.. Aqui, por6m, 6 o total da

condig5o dada em que estamos que envolve essa passagem i indagagio do supra-sensivel em
termos de proporcionalidades relacionais requeridas i consist6ncia nio autocontradit6ria dos
termos em que se articula fundamentalmente a referida condigio vigente que 6 a nossa: e €
aquela que designamos a 5" modalidade (meta-reflexiva) de reflexio - a do pr6prio
fundamento supra-sensivel. e) A falCncia de que o julgamos atingido barra, quanto a n6s,

essa via teleol6gica da Reconciliag5o. (Bem compreendido que a missao dos mais elevados
pantgrafos do inteiro Criticismo nio 6 a de reconduzir todos os outros a esse vdcuo onde nem
mais um (quais pombas) voaria, e silencid-los na verdade univoca da sua unidade resolutiva:
se € necessdrio pressupor uma unidade absoluta de consideragio para que a muito grande

contingdncia, a quase total improbabilidade do acordo da natureza indeterminada com a
(nossa sua) determinagEo, seja de todo possivel e, entio, porque tanto mais
necessariamente quanto maior a sua contingCncia: um improbabilissimo que se repete
sempre nao 6 um necessdrio, 6 um necessarissimo, por isso necessariamente vision6vel por
essa dita unidade absoluta de consideragio, o intelecto intuitivo -, entio, a unidade de quanto

nos 6 dispar e cindido estS assegurada: a de reflexio e determinagio, fins e meios,
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necessidade e liberdade, virtude e felicidade. Est6, e 6, sim: mas nio para n6s. Pior: 6 "d" n6s

injuntivamente, n6o tanto se nos dando, como dando-nos a n6s pr6prios: assim como os $$

criticos culminantes n6o se doam aos demais nem lhes s6o uma foz - mas aquilo que os

confere e os assigna, cada lun, a si pr6prio, sem que nada do que neles era problem6tico

tivesse recebido mais do que a luz da enunciagSo dessa problematicidade. Se a referenciagSo

das ordens do mecinico e do teleol6gico, doravante nio irs cegas apenas uma i outra, mas a

um tecto triangulador comurn de determinidade minima * e ja nio o puro X do An sich -
parece ampliar'ole tour de la prison", a unidade reconciliat6ria disso que nos 6 e ao qual n6s

nio somos, nada em n6s resgata, e apenas hiperboliza os perfis e as distAncias do que h6 a

redimir. N6s somos aqueles que n6o somos nem sabemos isso, a que assim "sabemos":

porque isso nos cumula de "inexplicabilidade", de inefectividade, e o seu optimismo

devolve-nos com acrescida crueza d cruz do possivel, do contingente e do necess6rio [KU
358-9], d do absoluto moral ditado, em relagio imperativa IKU 342-3], por uma segunda

pessoa ao anonimato de uma terceira que preciso ainda que seja eu, ou que eu seja; isto 6,

urge e responsabiliza infinitamente mais ainda aquilo que nio s6 n5o deixou de ser-nos

tarefa, como porventura s6 agora - e essa a pragmdtica do saber critico - comega a s6-lo).

Ora se, como julgamos, a unidade do fundamento supra-sensivel nio assegura nem a

<<hipemecessidade> do <<demasiado contingente para o poder seD), como um totalista

perp6tuo da lotaria, nem a eoordenabilidade dela com a nossa (e est6 bem de ver o

fundamento riltimo da "subordinagEo" do mecinico ao teleol6gico: nio de um necess6rio a

um contingente, mas a urn necessarissimo); se, falhos desse salto projectivo no supra-

sensfvel donde enteo virmos - de 16 para c6 - em regresso, na posse da <<pega> das hastes

divergentes, s6 nos resta o uso de uma analogia - na direca5o inversa: de novo como sempre,

de c5 para 16, se para 16 - que, cedo capitulando, nos deixa nio na presenga de um objecto

"que 6 um fim natural"

(a suposta objectividade que desta vez assistiria ao juizo reflexivo 6 um vitium

subreptionis: j6 nos est6 dado um objecto, sim, mas ndo que este seja um fim natural,

q.e.d.: formal, a saa [do pr6prio objecto] conformidade a fins 6 t6o ohne Zweck quanto o

6 a estdtica, e a sua fnica conformidade 6 de novo apenas com o jogo das nossas

faculdades quando, para al6m do mais, elas fazem intervir um conceito de fim mas sem

cabimento real algum),

mas sim, portanto, como acabamos de ver, na presenga de um objecto que 6 prest6vel ou

conforme a uma analogia que na verdade nio o alcanga nem pode alcangar; de um objecto

que 6 confonne com um conceito que nio pode pordm dizerlhe objectivamente respeito nem
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sequer "formal" ou "reflexivamente" (menos ainda "real" ou "determinativamente") porque

na verdade h6 algo de decisivo nessa objectualidade que n6o s6 escapa ao conceito como lhe

mostra avers6o l6gica (embora lhe seja conforme mesmo nessa avers6o: e, a fixar de alguma

maneira o modo de ser em si mesma dessa autodeterminag6o conspectiva da totalidade, mais

cedo ela se analogaria, no supra-sensfvel, a uma hipermec6nica, como vimos, do que a

alguma <intencionalidade sem conceito intencional>> por parte do todo dito "orgdnico"

apenas por subrepg6o do respectivo conceito [KU 334-51, o qual n6o 6 t6o certo sequer que o

"descreva [subl.n.] (...) sem lhe esclarecer o processo de gerag5o" [KU 335-6], pois que

abusa ao descrev€-lo antecipadamente j6 como descrevivel segundo uma tal descrigio). O

que pretendemos dizer 6 o seguinte: as designagdes "org6nico", "fim natural", a

"descritibilidade" do fen6meno em tais termos, auto-antecipam nele o conceito que pretende

analog6Jo. O objecto nio chega a ser reflectido formalmente (mas n6o realmente

determinado) como objectivamente an6logo a um fim (e, pois, licitamente denominado

"organismo" ou "fim natural", e alegadamente 'odescrevivel" desse modo), porque tal

descrig6o ao mesmo tempo desinscreve-se do que naquele se lhe avoluma indescritivel e

outro (se bem que parcialmente ainda nos termos de descrigEo como-os-quais-ndo),

descrevendo e acusando eles mesmos o desvio de descritibilidade a si pr6prios que afinal

podem metadescrever (negativamente) no objecto; e porque a analogia cedo reflecte a sua

impertin€ncia junto do que lhe 6 abertamente inanalogSvel, ao recusar a ideia mesma ir qual

todavia mostra (nessa mesma esquiva sem apelo) uma prestabilidade ou conformidade elas

sim "inconcebiveis" ou ohne Begriff: a ideia de fim intencional, de causalidade conceptual

por representagio, nio s6 estranha i mat6ria como tal, rnas incapaz de chegar a tempo de

causar o que n5o consente o ser-causado por nio consentir a divisEo todo/partes, v.g., a re-

presentagio - dai que uma tal realidade seja objecto de uma presentatividade do <<seu

conceito>> que a <determina> ao s1-la, e nio de uma re-presentagSo de um conceito que s6

cousa na medida em que ndo i o causado, e deste perrnanece mortalmente atrasado. O

proprio da reflexio 6 contra-reflectir a analogia, desanalogando tanto ou mais do que

analoga. A reflexividade cumpre agora entio instalar-se no ponto mffio desta oscilagao

entre o seu positivo e o seu negativo, e considerar a conformidade entre uma conformidade

(o analogdvel que vai da analogia ao objecto) e uma nio-conformidade (o inanalog6vel que

vai do objecto d analogia), verificando que a pr6pria possibilidade de estimar em tennos de

analogia o inanalogdvel, mas tamb6m nos termos disso de outro e de negativo que sio, no

inanalogdvel, a eviddncia da sua subtracaio A analogia, testemunha de uma tal conformidade

indeterminada, da parte do objecto (na sua inconformidade e relut6ncia mesmas), ao
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conceito que pretendia poder reflecti-lo ou reflectir sobre ele (mas ndo pode, tanto quanto

pode, e a conformidade desta inconformidade 6 tambdm ela retenivel pela reflexio), que ndo

h6 sen6o a f6rmula da est6tica - teleoformidade sem fim - para o exprimir: 6 como se este

objecto intrat6vel ir analogia, e que nio d (nem real nem formalmente) um fim natural (pela

suspensio predicativa do intencional ou do n6o intencional, v.g., do conceito de fim [KU
330-1, 332,3347, todavia fosse, nessa inconformidade, pens6vel apenas como se se

destinasse ao fim que 6 o de entrar em acordo com o nossojogo reflexivo de faculdades, nio
j6 (aquando de uma forma sensivel) em sua pura formalidade subjectiva * "est6tica" -, mas

quando ele faz, a titulo de analogia, intervir o conceito de causagio final (em vistas de um

dado objecto colrespondente). A impressio subjectiva decorrente de um tal acordo n6o 6,

evidentemente, de teor estdtico: o acordo n6o 6 livre entre as faculdades, faz-se (e desfaz-se)

"com" um conceito, e consiste em mais do que em mera conting€ncia: no pronunciamento

militante da sua inconcordAncia. f) A ligao de uma tal contingdncia, sem requisitos de

caugSo necessitarista acrescida, volta a ser a do indicativo estdtico da Reconciliagio: a

conformidade a um fim por parte dos organismos nio se objectiva nestes mesmos comofns
("naturais") para a nossa reflexio, e portanto apenas formalmente, porque se h6 coisa que tal

reflexio faga, contra si mesma, 6 impedir uma tal atribuigSo, por verificagfio de

impertin6ncia da analogia pertinente. O que entio se verifica 6 que, na sua inconformidade a

esse fim (de reflexdo formal objectiva), o objecto como que manifesta selectivamente

conformidade com a quaisfins 6 ele tio conforme quanto inconforme, como se da sua riltima

concordincia - n5o com um fim anal6gico-reflexivamente concebido, mas com a nossa

pr6pria organizagio reflexiva formal segundo principios e sob conceito retrabalhado para

funcionar em analogia, que lhe atribui reflexivamente aquele conceito para pensar o

fen6meno nos termos do mesmo - n6o se pudesse dizer que tenha um fim, sem deixar de,

dada a extrema conting6ncia j6 acusada, ter que reflectir a sua ocorr€ncia como a de algo que

s6 pode ser pensado como havendo sido produzido expressamente - aqui, em nossa intengio

-, quer dizer, como conforme a um fim. E, embora a este nivel ndo se possa indicar um fim a

essa conformidade a um fim, porque j6 nio h6 nenhum princfpio que oriente, sob conceito

(indicativo de que fim se trata para essa teleoformidade), essa reflexdo - o que havia, a

analogia com o fim pr6tico, revela-se improcedente para ultimar uma reflexio atributiva

completa -, uma meta-reflex5o critica sobre esta mesma circunst6ncia singularissima da

faculdade de julgar n6o deixar6 de poder encontrar um certo acordo entre aquela

conforrnidade a fins, quanto a ela sem fi*, e aquele fim que para ela o facto da

preponderdncia em que temos a ordem dos fins pr6ticos como fins finais poderia apesar de
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tudo configurar (a pontos de desde ai forgarmos uma analogia nada inocente: 6 que o

conceito analogante receberia com juros de Sistema, da parte do analogado, uma

coalescOncia tal que o garantiria, para al6m da analogia, como verdadeiro conceito

determinante: a natureza teria'ocomo se" por fins a realizagdo daqueles nossos que, no inicio,

havianr, no respectivo conceito, servido de mera analogia para a comegar a reflectir ern

particular (produtora de "fins naturais") e logo, por implicag5o principial, em totalidade (co-

produtora de "fins da natureza"): e os analogados sdo, no fim dos fins, os analogantes!).

Importa focar com nitidez a import6ncia estrat6gica deste riltimo ponto. O trajecto

rotundo que Kant faz cumprir ao fim pr6tico 6 o seguinte: l") ele fornece, como ideia da

raz6o (pretendente ao mdximo de unidade e totalidade de determinagio possivel), um

conceito que sirva de principio regulador para, segundo o fio condutor por si facultado,

reflectir analogicamente as "propriedades insond6veis" que h6, no caso dos organismos

naturais (designagio j6 transcritora dos termos de inteligibilidade do dito conceito), se nio a

investigar (em toda a propriedade de sede cientifica, fomecendo a explicagao do proprio

processo de engendramento), pelo menos a descrever ($ 79). 2'A <distdncia anal6gico a

que "um ser organizado organizando-se a si mesmo - um fim natural" (KU 2gZ) fica assim

de umfim moral,6 desmedida. Pordm: se, ainda que convertida em conceito (com objecto)

reflexivo (n6o determinante) [Deleuze, 1998, p. 90], a ideia racional (que nele permanece a

fonte analogante), ao visar, atrav6s do objecto fenomdnico dado, o pr6prio fundamento

supra-sensfvel da unidade do respectivo substrato material em que aquele ganha a sua

consist€ncia como um todo (o qual permanece indeterminado, contingente e particular como

que nos intersticios f;icticos da pr6pria universalidade a priori da determinagio formal do

entendimento necessitante), logra um certo 6xito anal6gico (pela correspond$ncia

estabelecida entre essas duas inst6ncias da totalidade integral ou incondicionada); e se s6 n6o

o logra completo por nio poder, por um lado, apresentar (numa intuigio intelectual) esse

mesmo todo em si mesmo, mas apenas na sua manifestag5o fenomdnica como organismo

natural-sensivel, e sofrendo, por outro lado, a sua adaptagio anal6gica em conceito da

totalidade absoluta de um objecto n6o-absoluto, porque sensivel, a respectiva (mas previsivel

deformagEo; entEo, a sua atindncia Aquela conexSo entre substrato supra-sensivel (unificador)

e substrato material (dispersiva multiplicidade) - nexo esse constitutivo do campo integral

do particular na natureza, ou da natureza como tal na unidade do seu campo material como

campo unit6rio de todo o particular - fada-a para, sempre a titulo reflexivo, orientar uma

possivel consideragio da totalidade da natureza como sistema dos fins, e isto sob uma dupla
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justificagf,o: formalrnente, a da necess6ria unidade do substrato supra-sensivel da natureza2s;

factualmente, a do sistema (pelo menos triplice) j6 das pr6prias solicitagoes a uma

consideragSo teleomorfa: a produgio do belo que, como produgdo (nEo como belo), parece

significativa de uma quase-intencionalidade da natureza como tal a nosso favor (e mais do

que - embora por intermddio de * a favor da conc6rdia livre das nossas faculdades); os fins

internos; a candidatura latente e sempre protelada de um sistema de fins externos. O que n6o

bastaria a formar a nog6o da natureza como um sistema dos fins, n6o fosse aquela sintonia ou

<cumplicidade supra-sensivel>> da unidade ideativa / unidade de fundamento. 3o Cujo fecho

de ab6bada e conditio sine qua non € a possibilidade de assignar a uma tal cadeia um fim
terminal, o "homem enquanto ser moral" ($ 84), simultaneamente pertencendo a esta pelo

lado sensivel e ainda sediado na sua conexio de meios a fins - e rematando-a como

consignagio de si proprio i realizagdo incondicionada de si em fins que jd ndo sio meios de

nenhuns outros (o que faz do homern supra-sensivel um ser sem ulterior para-qu€). Mas

tealizagdo essa em ac96es cujos efeitos, tomando lugar no corpo do sensfvel natural, ser6o

ent6o tamb6m fins ultimos <letzler Zweck> IKU 382] efectivantes da pr6pia natureza

fenom6nica (ao serem a efectivagio do fim terminal num6nico nela).

N6o discutiremos senSo muito brevemente aqui a questSo de se o itiner6rio que

acabamos de seguir - de um lado, a passagem a sistema do $ 67, do outro, a dupla presenga

do homem como facto da natureza inscrevendo-se nela como Faktum der Vernunfi ou como

liberdade - basta para desenhar aquela converg€ncia em ab6bada. Dada a natureza - e dadas

a coisa em si, o fen6meno , a razdo pum -, basta. Kant parece por6m ser sensivel, neste $ 84,

ao efeito de prisma que a concatenagio da finalidade extema imprime d condigio de meio

para um fim: n6o meio "da" sua exist€ncia ["existente"], mas para qae ele exista [passe a

existir] (6 o que KU 397 com clareza contrasta). Que as coisas existam para que urna tltima
exista suporia nelas uma finalidade literal: uma intencionalidade. Ora a intencionalidade nio
6 a supor em "coisas", mas em intelig€ncias (nem aquelas se poderiam p6r a existir para s6

entio intencionarem a finalidade para a qual se puseram a existir): a intencionalidade sup6e

assim uma anterioridade separada por parte de um intellectus criador - tio diferente daquele

que faz a sua aparig6o, neste teatro de sombras dos supra-sensiveis, nos $$ 76-771... -, € o

demiurgo, que entra e sai a espagos do plano do criticamente admissfvel, conhece neste

ensejo um novo momento de gl6ria. Uma raz6o de tomo se associa: mesmo que a natureza

pudesse ser aqui intencional (o que j6 se provou autocontradit6rio), nio poderia ela,

condicionada, conceber o incondicionado: ela existe para que este exista, mas n5o para que
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ele exista atravis (do "causar e produzir") dela. O t6pico do dualismo antropol6gico acena-

nos neste ponto; mais importante 6 todavia considerar, adiante, a reciprocagSo teleol6gica

que o incondicionado confirma como fim-da-natureza: ele 6 frm para ela sem s$-lo dela,

apenas enquanto se n6o cumprir nela como fim; o fim terminal 6-o de duas maneiras ir

natureza: o seu encadeamento deve <<ir dan> n6o apenas ao fen6meno que 6 a exist6ncia do

ser moral, mas tamb6m garantir que poderd enfaticamente desembocar naquele fen6meno

final da natureza que seja ao mesmo tempo o efeito da acgio moral daquele ser. A condigdo

antecedente de tudo isto 6, por6m, que haja, para a reflexio, uma "ligagSo externa de ftns".

O que sup6e o bom €xito da sua primeira aplicagio anal6gica aos fins internos, e tambdm

que se ignore o que e quanto o topo de perspectiva a que os $$ 76-8 se guindaram a respeito

do que de problemdtico hA nas problem6ticas teleol6gico-reflexivas, deixou de retrospectiva-

e, pois, de prospectivamente limitado, quer d pr6pria algada da analogia e is expectativas de

que o tipo de causalidade ignota efectivamen e em operagSo nos seres organizados seja mais

aparentdvel do que menos i intencional (cf., p.ex., KU 374), quer, ent6o, i sua generalizagdo

a sistema.
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5. vidas paralelas, ou do narcisismo da Reconcitiagio

5.1. Paralelas circulares: teleologia e moralidade (Kant no verso de
Kant)

Deix6mos a exposigdo precedente no $ g2; 6 o $ seguinte, o g3, que obt6m a figura
concdntrica destas duas vidas paralelas da finalidade: aquela que, confinada d natureza, a

consuma - e aquela que, por meio da anterior (mas pela forma imperativa de um fundamento
de determinagio incondicionado e a ela transcendente), a excede, auto-realizando-se e, por
meio dessa auto-realizag5o (que tem lugar regressadamente dentro, e ndo fora da natureza),
devolvendo-se-lhe e devolvendo-a em consagrag6o ou redengio ao melhor dela mesma, ao
para qud do seu para qu€ [ao para que - que ela 6 - do seu para que - que ela nio 6], ao
punctum mirabile em gue a transcend€ncia do seu para qu€ (o homem racional moral) tem o
seu pr6prio para qu6 (a efectivagio da liberdade) de novo e necessariamente na iman€ncia

dela (ou melhor, na coqiugagio daquela transcendencia nesta imanencia, na subordinativa
liberdade---+necessidade). Ao diz6-lo, estamos sobreinterpretativamente a (ultra-)ultimar o
fim riltimo <letzter Zweck> numa sua sobre-extensSo, de acordo com o indicado em KU LV:
"o efeito segundo o conceito de liberdade 6 o fim terminal <Endzweck>, o qual (ou a sua

manifestagio no mundo dos sentidos) deve existir, para o que se sup6e a condigio de
possibilidade do mesmo na natureza (...)", sc.: se o pr6tico deve existir, devem-no enteo -
mas apenas sob o ponto de vista pr6tico - as condig6es requeridas para a sua exist6ncia.

Porque ele nEo 6 sem condigdes, e nomeadamente as de "a sua manifestagio no mundo dos
sentidos". E: "(...) a possibilidade do fim terminal, que apenas na nafiJreza e com a

concordAncia das suas leis se pode tornar efectivo" [subls.ns.]. Ora essas leis - no que t6m de

"newtonianas" ou "incapazes de explicar s6 que seja a geragio de uma folha de erva a partir
de [si mesmas]" (KU 338) -, t€m tambdm de estanques d liberdade. A exig6ncia de KpV a

KrV e a de providenciar uma tal concordincia; ora, e por uma via independente dessa

exig€ncia pr6tica de leis naturais propicias, (mas n5o realmente propiciondo ao objecto essas

leis propicias, apenas formalmente lhe as reflectindo: mais propiciatoriamente que
propiciadoramente...), KU reconhece-as num sistema da "conformidade a fins da natureza,

[que se desempenha como o conceito mediador da passagem] da conformidade a leis (...)
para o fim terminal (.'.)" (KU LV). O que pretendemos aqui evidenciar 6 o seguinte: se o
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fim terminal s6 pode s€-lo quando "terminaf' numa natureza cujas leis nio sejam as

mecinicas, a ele alheias, mas as finais, a ele propicias, ent6o o encadeamento teleol6gico

destas e o seu papel sistemdtico n6o pode parar na "produgi o da aptiddo [subl.n.] de um ser

racional para fins desejados (...)[queJ 6 a cultura (...) s6 a [qual podendo] ser o tiltimo fim";

n5o pode chegar aofim no "preparar [esse ser racional] para aquilo que ele pr6prio tern que

fazer para ser fim terminal" (KU 391, subl.n.). Em termos de propiciagio activa ou

produtora, sem drivida (ou seria a pr6pria natureza a, nio s6 capacitar o homo noumenon

para fins que n6o dependam apenas dessa mesma capacitagio, dessa mesma condigio

natural, como a agir ela na acgSo dele e a realizar ela decorrentemente nele os fins pniticos

como ainda fins sensiveis-naturais). Mas em termos de propiciagio de disponibilidadg ou de

converg6ncia, nio: ai, ter6 o encadeamento benevolente da teleologia natural que prosseguir

at6 recolher de novo no seu seio os frutos do que semeou; que acompanhar, nio at6 iquilo
que "6 tido que fazer para se [vir a] ser fim terminal", mas at6 ao faz6-lo. A natureza ((cerca)

o fim terminal, do lado <<anterion> da preparagio da sua possibilidade e do lado <posterion>

da sua efectivagio. Kant nio elucida suficiente esta dupla acepgio da ultimidade do tiltimo

fim: digamos que o momento irltimo do finalismo natural n6o 6 antes, mas depois do fim
terminal, ou no momento terminal deste, em que ele - e a natureza - sEo enfim a uniio
mistica de um mesmo fim (porque nele ainda bem discemiveis).

Assim, diziamos que o $ 83 centra, um com o outro, sistema dos fins natural e fim
pr6tico num6nico: vimos entretanto que opera uma de duas centragdes. Com efeito, uma 6 a

cadeia (direccionada e ultimada) da exist€ncia de seres, tanto coordenada- como

subordinadamente uns para os outros ($ 834), outra a da propria <*rist6ria fenomdnica>>

integral, a qual, a n6o ser por um providencialismo muito atento, n5o se v€ como haveria de

propiciar que o encadeamento causal necessirio dos eventos na natureza deva poder a cada

momento coincidir, sem dissondncia, com o que a aca6o liwe no mesmo momento

determinar (ou deva coincidir, implac6vel denrincia, com o que a acgao serva e heter6noma

arbitrar: com o assassinio, com a mentira...).

a) Uma intelig6ncia criadora 6 judicada reflexivamente como condigio para o
primeiro caso (KU 397, 380) - mas severamente limitada em KU 333 e 335, "desanalogada"

em KU 332-3 -se digo demiurgicamente, inteligentemente criado o produto da natureza, ele

deixa precisamente de ser da narureza, frm natural -, agravado em KU 30g e 306, enfim,

dispensado em KU 349-350-351, onde um ponto de vista divino dispensaria deus, um

intelleclus archetypus seria esse "Newton ressurgido" (KU 388) - n5o por potanciagio de
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grau, mas por mutageo "qualitativa" (na verdade, essencial: n6o finito) - que poderia esperar

compreender a geragio da citada ervinha <Griischen> a partir do mecanismo (KU 353).

[Uma observagio: quando o nosso entendimento quer assumir o trajecto do Entendimento

arquetfpico - do todo para as partes -, a nossa faculdade dejuizo v6-se levada a acudir-lhe

reflectindo segundo fim, rinico equivalente conhecido de semelhante determinagio (KU 349-

350). O $ 78 campear6 pela opgSo complanentar: esgotar as possibilidades "newtonianas"

antes de assim reflexionar. Ambas as caracteristicas pertenceriam ao intellectus archetypus, e

6 essa sua unidade de totalidade e mecanismo que se espelha na nossa respectiva alternativa

(KU 358) nio-antin6mica (KU 318-9)1.

b) Para o segundo caso - que segue em paralela coincidente a peregrinagio do

primeiro, mas em bitonalidade com ela -, nada mais seria preciso do que uma extenseo, aos

objectos e i causalidade em geral, da eventual prestabilidade das morfologias naturais (ou,

diz o interesse por ela, amiudada e pr6diga: como certos anjos esculpidos destinados a nio se

verem, nas catedrais, assim os peixes e os corais multicolores remotos e submarinos

objectivam no nio-serem-vistos a sua beleza, enfrm aletheica - sem a interfer€ncia do

cognoscitivo. E se a cor repugna ao formalismo kantiano, que tamb6m tem a sua estdtica, nos

fundos marinhos invisiveis ela 6 t6o escura quanto a figura na qual se dissolve). Quer dizer,

j6 nEo seriam as exist€ncias que se encadeariam umas para as outras para porem, com um

riltima, a sua totalidade, mas, na dada totalidade dos existentes, reinaria em primeiro lugar

um acordo puro de formas belas produzidas que entraria como que em vibragio harm6nica

com a vibragSo harm6nica em gue as nossas faculdades entrariam, i sua ressonincia; em

segundo lugar, por6m, entraria em movimento uma proporcionalidade - que de anal6gica

volveri propiciat6ria - do nexo fenomdnico com uma finalidade intencional racional, um

nexo que possa (mais tarde) seguir ou convergir a inteng6es entretanto partidas de outro lado

(nada havia de refer€ncia a qualquer instauragio espontAnea, muito menos uma de

acontecimento no mundo, no caso estdtico do comprazimento desinteressado, o mundo

estetico exime a sua temporalidade pr6pria i do comegar e do acabar: nada havia de racional,

tamb6m, e se o ju{zo de gosto 6 condigSo do de conhecimento como o lago livre o 6 do

subordinativo, nio o 6 dessoutro acordo consigo mesmo que a autonomia moral representa):

o que volta a implicar a supervisEo demiirrgica (n6o no acerto awlso dos pontos de contacto

desses dois universos paralelos que sdo o livre e o necess6rio/teleol6gico, mas no

preestabelecimento da harmonia geral das duas ordens, sem "criag5o continua").Um terceiro

caso, concorrente no feixe das v6rias conjung6es redentoras, unicamente da simultaneidade
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das quais Kant o'se pode permitir esperar" a inflexdo dos pilares opostos da cis6o em arco

subindo ao 6pice arquitect6nico da ab6bada abengoante de todas as coisas, 6 aflorado ern KU
391: a bifurcagEo do contributo teleol6gico da natureza em relagio a n6s, homines scisi, ao

prodigalizar quer condig6es conducentes a fins cultivados para al6m dela (e 6 a linhagem do

letzter Zweck), quer a fins que nela se esgotam e consigo ameagam esgotar, por sedugio

desviante ("heter6noma"), o impeto para sequer se propor os primeiros (menos ainda "entrar

em acordo com eles"). Driplice se revela esta teleologia: l. refiguragSo conceptuatizada da

antiga tentaQdo moral (e no entanto constante da teleologia natural apontada a um

Endzweck; mais: tentagio sist6mica e total, a "felicidade na terra" sendo'h globalidade de

todos os fins possiveis do homem mediante a nalureza tanto no seu exterior como no seu

interior" (ib.), ou "a natureza fora de n6s (material), mas tamb6m a que est6 em n6s" [KU
397]; proximidade periculosissima com uma notuta duplicadamente ambiguada: n5o s6 a

totalidade condicional donde n5o podemos sair, mas a que nos invade como um perimetro

interno que n6s pr6prios somos, que nos conquista divisivamente desde o 6mago do que

somos, mas nio - o que seria fiicil - como inimiga absoluta: a aliar contra a propria

adversidade de que ela nos 6); 2. mas tamb6m, como a tors5o destinal registada na da frase

anterior j6 nos advertia, o instrumento providencial para o postulado pnitico do Soberano

Bem (que sup6e, como sempre grandiosamente, a ascese absoluta acima da felicidade

natural como condigio para a sua gratificagio, sem que a perfidia de um tal cilculo
paradoxal da rentincia possa, quer vir perturbar, quer deixar de vir perturbar, a consciQncia

daquele cuja condigSo 6 a de n6o saber sequer dizer se age moralmente, se apenas a coberto

da lei observada). Requerer-se-6 um segundo acto demiirgico de reorientagio desta soma

total de felicidade abdicada, em ordem a cas6-la com a virtude? Ou o primeiro acto da

intelig€ncia criadora intencional bastou a deixar esse actmulo pronto para que o estado

adquirido do renunciar-lhe fosse a fulgurag5o instantinea dessa mesma esperada

reorientagio, que transubstanciadamente o cumulasse? A resposta, que Kant n6o d6, lembra-

nos a dupla condicionalidade a que todo o precedente discurso se at6m: l. os estritos limites

da mera reflexividade para n6s de um tal panorama do todo, ao qual a artesania esconsa das

modalidades e tftulos de consideragio - que Kant maneja como ningudm - insiste todavia

em nos apresentar como que em espelho e em enigma; 2- A demora absoluta do "fim"
(como seria de esperar, e passe o jogo de palavras): com efeito, para que o fim terminal

possa um dia vir a terminar em fim riltimo, requere-se nio s6 aquela disponibilidade por

prineipio ao consentimento, que 6 a da teleoformidade objectiva da natureza, mas que de

todo comparega uma acaio livre candidata a beneficiar desse acordo, para o que o tanpo de
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toda uma imortalidade, e o zelo de uma provid€ncia da ascese moral que chegue a conceder-

lhe a felicidade, dificilmente chegardo. Adivinha-se, enfim, o que essa dupla reconciliag6o

com a natureza (que um efeito liwe nela estivesse, nio tanto previsto na cadeia mesma da

sua necessidade, mas que esta mesma cadeia da necessidode cega como lal estivesse por6m

acordada toda ela a esse fim, para que ela e ele possam continuar a ser aquilo que de tio
heterog6neo s6o, que nem sequer antinomiz6veis; e que a felicidade como obst6culo se

transmute em soberania do bem enquanto aquilo em que ela 6 obst6culo se mantiver

renunciado: quer dizer, que, em ambos os casos, o que se opunha, sem deixar de se opor,

venha a uma conc6rdia absoluta) supde de trabalho de reconciliagio do sujeito com a

natureza nele: no segundo caso, porque deixilmos n6s de ser opostos (por renrincia ou por

ceddncia) ao que nos 6 oposto; no primeiro, porque a necessidade s6 se oporia a uma

liberdade no momento chegado desta - trabalhar em si mesmo para chegar d liberdade 6 a

tarefa humana a que se chama hist6ria, e esse trabalho tem lugar ai onde a necessidade trava

mais: nio na natureza em que somos, mas na que em n6s 6 e i qual somos.

5.2. Paralelas repetentes

5.2.1. O circuito dial6ctico da Reconciliagio iluminista (Adorno adversus Kant)

O quadro kantiano da Reconciliagio desdobra por inversio a mesma cruz e a mesma

encruzilhada que Adorno diagnostica instaurarem a (n5o-)hist6ria da "universal dominagio":

Vorrang des Subjekts.

a) Do mesmo modo que a gestagio de formas de protecgio perante (no seio de) a

alteridade da Natureza nio parecia dispor de recuo possivel algum

(donde a pulsSo paradoxal do pinico mim6tico aderente magneticamente ao ameagador

absoluto, como nos jogos infantis a crianga encurralada diante do monstro se lhe agarra,

num sonho de aderdncia ou anulag5o de dist6ncia por consubstanciagio totais - de outro

modo, a reificag5o dSphnica: desvanecer-se no Outro -, gue veremos, no irltimo Capitulo

da Parte I, gragas ao triAngulo constelacional Adorno / Poe lKant, constituir o primeiro

momento paroxistico da "mogio" - mas empirica, na antropogdnese hist6rica, nio na

est6tico-transcendental - do sublime)
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atd ele ser encontrado, primeiro, na pr6pria imago mim6tica

(a um tempo interior intimo objecto e por6m j6 recortada dele e, por reversio imediata,

recortando-o enquanto syn-bolon, donde o seu canicter nrrigico de deteng5o desse poder i
dist6ncia daim6nico que 6 o de um semelhante participativo-representacional ser mais a
coisa mesma (cuja face extraiu, bipartiu, sim-bolizou) do que ela pr6pria, visto o milagre

de dispor do dentro dela desde fora e por uma segunda vez, carbcter-de-feitigo esse que

passaria para toda a hist6ria subsequente da representagio, progressivamente apaziguada

em teatro, em signo, em episteme, em L6gica categorial ou em catarse tr6gica ou sublime
entre os anfiteatros do terrifico e do piedoso aristot6licos e kantianos),

e seguidamente na paulatina construgio da interioridade de um sub-jectum

(que esperar6 por Giotto, Galileu e Descartes atd tecnicamente se constituir e, pois,

metafisicamente se saber pragmaticamente tal)

cujo recuo intemo nio o por6 sem ilusio ao abrigo do desabrigo externo senio a partir do
momento em que inverta essa retracgio, na "ilusdo verdadeird, de um poder
representacional-instrumental de dominagdo, organizadamente expandido sobre o real, o que

pode tomar a forma de ampliagio - p.ex., idealista transcendental - do didmetro do proprio
refrrgio copernicano movendo, ele, a representagio dos movimentos representados; empresa
para o bom €xito mau da qual terd por6m que repetir <<fractalmente>> nele mesmo, agora por
ag6nica dilaceragio

(g6mea maldita e herdeira da que por sua virtude aspirava a sanar - e que a problem6tica
p6s-kantiana da empiricidade/transcendentalidade do Eu tio bem ilustra - ),

o mesmo sistema de relag6es de subordinagSo, tio limitativa quanto poderosa, que
precisamente ele projecta sobre a natureza Objectiva exterior (e de que as tres combinat6rias

hien{rquicas kantianas - a te6rica, a pnitica, e a teleol6gica - dao tio bom exemplo), sistema
que ao mesmo tempo transcreve, paradigmatiza e dissimula o da divisio social do trabalho,

cuja efic6cia 6 incontornavelmente requerida na tarefa colectiva de co-operagao para a
constituigSo do dominio seguro de que sempre se trata (colectiva, nio apenas por somat6rio
do interesse parcelar de cada um, mas, aproveitando este, por usurpagio tendencial por parte
de cada um - estratificado e fixado ou n5o em magmas de classe - desse interesse de todos,
assim diferenciados - o interesse; e o todos - ern fungio dessa operosa usurpagio
hierarquizante, atem6tico-transcendentalmente plasmada como figura do Mundo em nome
l6gico e teo-onto-l6gico da Unidade, da ldentidade, da Totalidade, seja ela conceptual-
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formal ou teol6gico-politica); de que a tripartigio de Ulisses 6 exemplo: dominio adquirido

<artistico-sublimemente> (o) sobre si pr6prio, amarrado ao pique vertical de um mastro que

em breve serd o do Eu penso que deve poder acompanhar todas as minhas deambulagdes

pelos mares pacificados da Representagdo,para tanto mortificando ai a sua carne j6 cristica

como, em KU 391, o Endzweck a tudo quanto sejafelicidade na terra sirdnica prometida no

interior de si mesmo; - (B) sobre e gragas a os seus remadores; - e (y) sobre a atracgso

regressiva i Natureza, que apela (como cantos de sereias>; como lhe 6 equival€ncia kantiana

exemplar a divisSo de trabalho social / de subjectividade / de natureza que se desencadeia

entre o trabalho regulado das faculdades que entre si se limitam ao viabilizarem-se

reciprocamente, entre fen6meno e nirmeno - divisio que nio s6 6: que somos -, entre

intuig6es e conceitos, entre razdo te6ica e razdo pratica, divisio que reabre consigo os

mesmos problemas que solve porque repete, na da solug6o, a respectiva forma origindria, no

emergente dominar dicot6mico o primevo ser dominado dicot6mico, e na unidade

identificativa superior entre o dominante e o dominado a separagSo dualizante entre essa

unidade reificada e o seu unificado restado coisa e, senio, An sich mais que excluido:

excluso).

b) Do mesmo modo tamb6m o intento kantiano em prol da Reconciliagio -
argutamente reconhecida a necessidade de propiciar ao mesmo tempo a vertente do puro

trabalho da moralidade e a vertente da conformidade escalonada de uma natureza que suba

do outro lado da pir6mide os mesmos degraus, que no pico se d6o a encontrar - nio se confia

a uma indeterminagio do pendente dessa conformidade da natureza a n6s

[Zweckmdssigkeit], que 6 conforne sem que o seja e porque sem o ser [ohne Zweck], quer

dizer, ir lig5o dojuizo estdtico do belo natural (ainda quando seja a subjectividade universal

que o caucione, e nela mesma, a pontos de se poder dizer que, "vaga" e solta na natweza, a

pulchritudo € apenas a miragem narcisica da beleza ern acepgio primeira, a do Gemiit, de tal

modo que a rosa n5o 6 primitivamente bela nela propria mas na o'beleza" do Gemiit, cuja

metonimia a diz entSo "bela"; e j6 isso mostra como mesmo a Est6tica - ali6s "o meramente

subjectivo na representagho de um objecto, (...) isto 6, [sendo], aquilo que constitui a sua

relagio com o sujeito e nio com o objecto, [dito] a natureza estetica dessa representagfio"

[KU XLU] - est6, e por antonomAsia, possuida desde a KrV pelo dem6nio proprioceptivo da

subjectividade: 6 ela qlue <<remeto o objecto a representagSo e esta (como a remissio

origin6ria de ambos) ao sujeito). Tamb6m Kant nio concede, pois, um "sein lassen"

(Heidegger) ou um "Vorrang des Objekts" (Adomo): n6o confia ancestralmente na natureza,
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"mecanismo bruto e cego". Porque nio compreende que a reconciliagio nao tem que o ser

em primeiro lugar com a nattJreza, mas sim com a irreconciliagdo com ela (e s6 pode ser

aquela quando for esta; e s6 pode ser esta se se aceitar da parte da natureza o Reconciliado

sem o querer secundar mediante o esforgo promotor da sua reconciliagio arquitectada). Ou

melhor, compreende-o, mas dobra a receita: o sujeito que ditara protectoramente d Natureza

a pseudo-conciliagSo da identificag5o categorial transcendental que a determina a ser bruto e

cego mecdnismo do qual nada h6 a esperar, ou com o qual, por reconciliagdo sintftica

transcendental, o sujeito convive irreconciliado

(v-g. consigo pr6prio na sua projecgdo, no seu transfert pulsional sobre o objecto, mas

isso mesmo o reconhece Kant - excepto a coloragio psicanalitica - quando dedica o

Pr6logo de KU i anunciag5o da ponte mediadora que salvar6 o homem pnltico do te6rico

e o homem reflexivo de ambos; mas nio de si pr6prio...),

6 o mesmo sujeito que ditara os termos de reconciliagEo - com esse irreconciliado que em

primeiro lugar resultava precisamente do ditarde-termos! Razio pela qual a Erweitertmg

teleol6gica (por mais que "meramente reflexiva", reportando sempre todavia tanto a
representagio do objecto ao sujeito quanto a (representagdo para o sujeito> ao objecto

analogado e ambiguamente intimado sob algada anal6gica, e tecendo sobre ele, nao j6 as res

gestoe odisseicas, mas o respectivo como se de uma Pen6lope que, tnica destinat{ria das

suas pr6prias missivas dando n6 sobre si mesmas, e viriva de real, com o qual as

confrontasse - elas sio o campo, o crit€rio e o resultado de confronto -, acabard por as tomar

por verdadeiras) realiza duas operagdes numa s6: de novo a mesma que a operagio de

dominagSo do entendimento transcendental: se este assegurava para si I para o objecto
("unidade sint6tica suprema"...) a subsumpgSo incondicional da natureza (sob o seu

condicionante), a "mera reflexio" assegura-se complementarmente para si da boa

cooperagio concordatdria de tudo quanto de obscuro formava a mancha do mapa-corde-rosa

sobre a cartografia de outro modo t6o totalmente europeizada (ou copernicamente geo-

metrizada) do continente fronteiro: da matdria aliena, dos particulares birbaros e fnicos -
Todos incompreensfveis -, por fim, e pela confianga ali adquirida, sobretudo se assegura de

um destino historicizado das existdncias dos seres na natureza (estas acompanhario com
paci€ncia engagde a temporalidade progressiva do seu Endzweck), tomando agora, para o

sujeito, e quigd demiurgicamente em intengio dele, a sua casa vasta como o mundo; a

segunda operagio 6 a de assim, numa modalidade de enunciagio mais doce e menos tetica da

verdade, resgatar os excessos da primeira, que alienara a familiaridade da natureza A forga de
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a domar (o que 6 estranho, porque o rosto com que o objecto newtoniano nos sorri 6 o da

categoria, m6scara do nosso: mas jd n6o era ai, na forma universal minha do Eu que pensa

afinal sujeito i ironia hegeliana de ser, como tal certeza, sensivel, ele o formalissimo..., j6

nio era ai que estava o sujeito que vive, nem aquele outro que 6, ou ainda o que age, sem

esquecer aquele que "brinca com um carro de bois e se vd a brincar e viu que eram dois",

figura-de-si aparecente-lhe no 6culo do seu pr6prio sentido interno: o sujeito kantiano sendo

o foragido odisseico no p6riplo do seu pr6prio labirinto, que ofazer-se-sujeito - na c6lebre

tese de DA - em si mesmo reconstituiu no iluminismo avangado). Esta nova vis6o da

natureza - organizada, e sistema feito de encomenda para n6s, seu fim terminal - torna-a

decerto mais longe mais segura (completando a missdo de edificagio do reduto

transcendental: assegurar que o fen6meno 6 para-n6s, e s6 nos chega como n6s 16 o pusemos

- magla do a priori paga com a introjec7do do sacri/icio que consiste em radicalmente nos

despertencermos, acordando a n6s mesmos depois do tempo e das categorias, que s5o, como

o respectivo limitante, mais sujeito que n6s mesmos e demais para o nosso - ou, 6 claro,

numa leitura do sentido do que aqui se envolve infinitamente oposta i presente; originiria

auto-finidade da propria finidade ontol6gica a si mesma, ou finitude: n6o sendo sen6o na

Parte II do presente trabalho que se tratard da gigantomaquia entre este naturalismo

antropol6gico adorniano e propriamente 11 gr"l,ooogio, a que ele chama "idealismo");

rescinde com a modalidade abusiva da determinagio judicativa: faz-se leitora optimista e

confiada de indicios pr6digos - a produtividade dos belos, dos organismos... - que n5o pode

em seguida sendo interpretar na lingua que 6 a sua - sem reparar que os hier6glifos que

decifra sio as letras maternais que 16 p6s e os tomam pela primeiravez em indicios; sem

notar que uma nova subtileza categorial, a um outro nivel da escrita da verdade - a do dizer

dos juizos reflexionantes - recobre como uma camada unit6ria sem contrapartida o inteiro

campo das inteligibilidades, que comegam por ser t6o originariamente projectadas pelos

termos finicos de inteligibilizagdo do sujeito como sempre o foram (cujo eterno Slibi 6

inquirir: e sen5o, quais?). Numa palavra: se n5o 6 o sujeito que vai determinar i Natureza a

sua submissio (versio deficit6ria ou negotio privaliva da reconciliagio), 6 ele que lhe vai

reflectir os termos da sua reconciliagio. Quer dizer: se houver de todo uma reconciliagio, ela

n6o poderd provir senSo dos termos em que a reflexf,o a atribui e, atribuida, a recolhe da

natureza: se ela n6o chega a ser imposta, estd contudo excluido que seja (que possa, que deva

ser) outra: a reconciliagio € para o sujeito, com o sujeito, pelo sujeito. Mais, se abranda na

forma, sobredoseia no contetido: se deixa de ser ciOncia e declarag5o de facto e de jure (KIJ,

$$ 68 e 79), a Natureza teleol6gica v6-se transformada numa colossal narrativa a nosso
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favor, subindo de categoria o "era uma vez" da lenda a als ob filos6fico. Nunca ela pr6pria

falou tanto como desde quando os juizos reflexionantes lhe tiraram a voz: quando o objecto

nfio mais 6 representado, ent6o, tomados indicios da sua pr6pria objectividade pela pellcula

de ventriloquia que, pior que acusd-los ou demonstrS-los, os transfere inauditamente na

figura da sua pr6pria suspeita (que 6 essa voragem de um saber que sabe mais do que sabe,

no piedoso retraimento de o saber a titulo de ignorado), os seres do mundo transformam-se

em significag6es, e parecem manifestar de si mesmos uma afinidade com o mundo dos

signos que foi todavia este mesmo a neles insinuar, e a implantar na narrativa a seu respeito

que doravante se tornou o irnico lugar da sua compar€ncia. Talvez a ida da razAo amito n6o

colha melhor ilustrag5o que a do triptico kantiano.

5.2-2. A Natureza irreconciliada como bode expiat6rio do sujeito

Dir-se-6 que Kant jd n5o estava a tempo de que pudesse ser de outro modo? eue a 3"

Critica chega tarde de mais? A KrV tragara, com efeito, o quadro critico da natureza,

constituida como objectividade .determinada, nossa, mas pertencente ao que em n6s
(sujeitos-naturais deixados de fora de si pr6prio) n6o 6 n6s (o aparato transcendental das

faculdades da"razdo humana"); e implicando que s6 pela duplicagio da fractura S/O no seio

do proprio S, este se assenhoreia do o, da Natureza - i.e. quando, pago o prego, se perdeu de

si, banido em fenomenalidade objectiva natural: € sb depois de uma natureza mecinico-
necess6ria que 6 possivel intervir, n6o se pode esperar que a Natureza seja antes outra coisa,

apenas tambdm outra: por isso repete Kant que a (re-)conciliag6o com as leis mecdnicas ndo

as deve perturbar, pelo contriirio, subordinar como meios operantes causais, ainda os mais
eficientes (por isso, das quatro causas antigas, s6 restou esta na modernidade imperiosa,

antonomdsia do causal e de si p6pria). Digamos que o temor de termos que ser n6s, por mor
da Natureza, a reconciliar-nos com o seu mecanismo bruto (como o poderia ser a nosso

respeito a rotina dos grandes predadores pr6-hist6ricos, fantasmas anamndsicos no conceito
puro) aconselha a que seja a natureza, por mor de n6s, a reconciliar-se consigo mesma e
connosco. Sob batuta subjectiva; mas abrandada, como se a mera reflexio deixasse de lhe
ditar a regra e a deixasse ser ela pr6pria a seguir a dela: com excepgio de tr6s pontos, dos

quais o diplomata da 3" critica nio abre mio nas suas negociagdes:
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a) que i natureza cumpra uma reconciliagSo consigo mesma (se o irreconciliado

comega nela, a causa ou culpa tamb6m: nio portanto ern n6s) - h5 duas legalidades na

natureza (e, se s6 uma, bifida nela mesma; e, e 6ffir zzs [Krv] que duas h6, assim mesmo

conv6m a esse outro fiir uns qlJe 6 o do Endzweck, e, que deva haver uma direcqdo de

finalidade para uma finalidade direcionante, exprime a tautologia viciosa do interesse

pr6tico do Sujeito que tudo aqui comanda, como jd de seguida veremos),

b) que pelo menos ao modelo anal6gico, que a nossa reflexSo oferece mais a si

pr6pria do que ao objecto, corresponda, neste riltimo, uma proporcionalidade de conjugagio

efectiva sua "em si" (no em-si "sensivel" ou no o'supra-sensivel" que seja) com as leis

mecinico-deterministicas, t6o satisfat6ria como a proporgio que a nossa reflexdo entretece

com aquela (e anote-se esta nova propriedade da reflexionagdo, entre tantas outras sub-

discrimin6veis na enganadora express6o mon6tona kantiana de "reflexio": o ajuizar da

relagio conjugada entre juizos reflexionantes e juizos determinantes, p.ex.) - o que 6 uma

auto-recomendagio de plausibilidade <gara-determinante)), a somar a tantas outras, com que

a analogia pr6tica regulativa na reflexio se agracia a si pr6pria (ela que nisso 6 mais e 6

menos do que hiphtese, a qual pertence ao terreno tdtico do determinante: pois uma hip6tese

reparte a superficie de afirmagdo com o seu oposto, mas uma regra reflexiva n5o reparte a

sua pelicula de n5o-afirmag6o, nem com nenhuma outra hip6tese regulativa, nem com uma

alternativa de plano ao seu, sendo todos os planos altemativos a meta-reflexionar no seu,

caso p.ex. das especulagdes corelatas-soliddrias * e, pois, a seu modo constitutivas do

pr6prio nio-constitutivo da nossa relagio finita/reflexionante entendimento/juizo - sobre o

intellectus archetypus como implicado na constituig5o da nossa propria condicionalidade

reflexiva, na qual e unicamente na qual se est6 a passar, como num nio-plano, tanto a

pr6pria ausOncia de outros planos em altemativa ["antin6mica"], como a partir do seu

pr6prio coeficiente angular de desvio referencial, ou ent6o de ofinAncia, por auto-reflexEo

das condig6es suas constitutivas-possibilitantes - o intellectus archetlpus);

c)que - e 6 o fulcro da questEo -, seja qual for o tipo, a qualidade, o modo da

causalidade nio-mec0nica que 6 a outra da outra natureza (a combinar com aquela; a adunar

supra-sensivelmente com ela [$ 78]; urdida por uma intengio inteligente, j6 ordenadora, j6

criadora; a resolver num mecanicismo superior do todo intuitivodeterminante [$$ 76-8]), ela

nio deixa de se dirigir para n6s e a nosso favor, ou, sen6o, o modo como nos aparega a sua

Ordenag6o incondicionada seja o dessa teleologia; de tal sorte que, se pud6ssemos reflectir

melhor ainda, ou mediante outra analogia, ou atd se puddssemos sondar an sich o ingulo de
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orientagio com que a Natureza se equilibra na sua propria consistencia material, e o
dinamismo que a pr6pria Coisa em si possa, como seu principio supra-sensivel, emprestar-

lhe fontalmente, nada encontr6ssemos de mais essencialmente caracteristic o na natura
naturans do que, (o) ou uma conformidade a um frm, que somos, (F) ou ..como 

se,, uma tal
conformidade, (y) ou um equivalente, porventura superior ainda e superiormente

esclarecedor, dessa como que conformidade (reflexiva objectiva formal) ou mesmo dessa

conformidade (reflexiva objectiva real) agora no seu revelatum (mas para n6s jamais

r eve I ab i I e) de supra-sensivel.

Porque o sujeito - prdtico - est6 demasiado assoberbado com a sua pr6pria
reconciliag6o para que nio seja ele a esperar - ou a prescindir de - ou a prescrever

praticamente [KU 47341a prestabilidade (mais que a reconciliagio, d qual entdo postula que

Deus prescreva) danatureza d sua (dele: e dela) causa suprema. A questio 6 que o 6libi do
atroso de KU a KrV, chegando depois de uma natureza jd feita (e ind6mita no seu car6cter

contudo copernicanamente <<dom6stico>, constituido-pelo-sujeito), nio conv6m senio
extraordinariamente aos interesses do sujeito pr6tico, que 6 na verdade - e como Kant
honestamente admonira - o sujeito,o alfa e o 6mega, da (sua) reconciliagio.

5.3. Paralelas sucessivas

5.3.I. Reconciliagflo ohne zweck: da (sua) aparGncia est6tica ir hist6ria - e da
positividade teleol6gica i negatividade critica

A Est6tica - ojuizo estetico - chega, por seu turno, tarde, cedo e pouco. Tarde: a
estdtico 6 sempre-j6 subjectivagio do representado; o juizo estdtico, mais ainda (apesar da

intrincada estrutura dos momentos subjectivos e objectivos no belo - tema decisivo que

aguarda o Capitulo seguinte). Cedo: na economia bifactorial do todo da 3. Critica, se a
condigEo pura para que uma reflexio (<<reconciliativu) de conformidade a fins possa de todo
ter lugar 6 que se produza a pr6pria reflexividade como tal, envolvente e mobilizante em
regime solto das faculdades do sujeito ("estdticas") manifestando-se conformes i sua pr6pria
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conformidade (ao seu puro entre-si-mesmas) e n6o a um fim retor (a uma de entre elas,

dotada de fungio hierarquicamente condutora), todavia, um tal modelo de teleoformismo

- condigSo de possibilidade quer do arranjo sob conceito determinante das faculdades no

juizo em ordem ao conhecimento, quer do seu arranjo sob conceito anal6gico regulativo

da pr6pria actividade do juizo como meramente mobilizador das outras (inclufdo agora

tambdm arazdo) numa simples reflex6o -,

se manifesta e apura como modelo proprio seu uma extrema conformidade a fins quer na

natureza quer sobretudo no sujeito, e se a sua pura reflexividade est6 na base da possibilidade

das conformidades cognoscitiva e reflexionante e na verdade co-actuante na sua operagio

mesma (o t6pico de um secreto e elidido comprazimento estdtico na heuristica das leis...),

qual conformidade das conformidades - esta mais ampla e mais funda teleoformidade nio

envolve por isso mesmo suficientemente a Natureza, i qual toca apenas ir tangente, ir

"superficie exterior de forma" (KU 294). N6o €, por isso, uma reflexionagio teleom6rfica

suficientemente elevada (sob a 6gide de conceitos da raz5o) e implicativa de objectividade.

Dai que pouco: ainda que cedo demais para uma conformidade a fins objectiva (formal), do

juizo estdtico poderia ainda assim espeftr-se que oferecesse o modelo altemativo da sua

propria teleoformidade como reconciliagSo. Ora: l. Ela nem sequer o proprio sujeito chega

a reconciliar consigo pr6prio: reconcilia as suas faculdades te6ricas, nio estas com a

faculdade pr6tica, n6o o pr6prio sujeito, de si esquecido "na rosa"; 2. a liberdade de

concordincia cujo padrdo inventa 6 demasiado subjectiva para alcangar sinteticamente a

pr6pria objectividade e para satisfazer is exigOncias racionais-pniticas da liberdade (a

autonomia seria um superior acordo especulativo da reflexividade do sujeito, em que a

pr6pria relagdo subordinativa sob o imperativo da lei seria libertadora: a reconciliagio

estdtica, frouxa, dar-se-ia unilateralmente gragas d evitagio do defrontamento do conceito -
donde, correlativamente quanto d natureza, do objecto, como vimos). 3. Se a reconciliagio

est6tica 6 kantianamente insatisfat6ria, pelas duas raz6es apontadas, 6-o, pelas mesmas,

tamb6m adornianamente: o belo natural € Schein da reconciliagio com a natureza (mais

esquivamente esquiva que a kantiana: aqui, porque ela ji 6, 6 dificil reconcilid-la; em

Adorno, porque irreconciliada, ela "ainda nio 6"); e € Schein da efectividade - pr6tico-

hist6rica - da reconciliag5o. 4. Tamb6m n6o 6, em Adorno, o car6cter de passividade e de

liberdade meramente lfdica (duramente verberada em At 469472: "Celebrando o impulso

de jogo, (...) Schiller, cidadio lealista, elucida o contrdrio da liberdade como sendo a

liberdade...") que recomenda directamente o est€tico kantiano a modelo adorniano da
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"sintese l6gica" "sem conceito", "sem instrumentalizagdo final", ..sem juizo,,, que no cidadio

de Frankfurt det6m o ambfguo estatuto de indicativo est6tico dapossibilidade alternativa por
determinar de um modo da racionalidade liberta que, reconhecivel por exemplo na obra

artistica, nio permite por6m jamais, precisamente, dele derivar <equivalentes>> experienciais,

ontol6gicos, sociais, hist6ricos, l6gicos, cognoscitivos de liberdade segundo modelo e regra

(o que tombaria na aberragSo de fazer da arte um exemplar conceito regulativo da reflexio
para a vida, ou a deposit6ria <*ribernante> da esperanga da humanidade). A distdncia a que o
Reconciliado fique da sua apardncia estetica n5o 6 menor do que a que, pese toda a imensa

divida que um dos cidadSos criticos tem para com o outro, separa as suas duas est6ticas

geminadas (distdncia mais da ordem do movimento do proprio conte0do de verdade

<WahrheitsgehalD hist6rico do que da de actos de <<posicionamento>> te6rico, e que portanto

envolve necessariamente a "posigio" kantiana como momento dialectico do pr6prio arco de

verdade epocal que s6 como constelaglo pode esbogar a cifra daquele teor <Gehalt> - e n6o,

hegelianamente, integrar inclusive o falso na ab-solutidade autocontriiria do verdadeiro como

o todo). Que a sintese estdtica de figurino kantiano promova, menos ainda que uma sintese,

um "acordo" - livre e indeterminado -, um regressivo rodopio de valsa straussiana ou de

jogo schilleriano, nuln autocomplacente <<clima> do nio-id6ntico, nio se o conte por m6rito,

mas como uma lassidSo demission6ria: se ela evita a actividade espont6nea impositiva do
conceito identificador, n6o s6 o faz por passividade (pelo contr6io, o Vorrang des Objekts s6

no imbito da relag5o dialectica S/O, ou seja, perante actividade constitutivamente oposta do

Sujeito e no seio experiencial dessa correlagio polar indissoci6vel, pode tomar legitimo lugar

de primado, v.g. de irredutibilidade e "n6o-identidade" ao sujeito e seus aparatos

identificat6rios), como em beneficio do Sujeito: em contraste, a est6tica adomiana ser6

exaustivamente objectiva, e o rinico liwe jogo a que nela se assiste 6 ao dos contetdos

sedimentares de hist6ria objectivados no material artistico ou - significativamente - iquele
que' nesse material extra-sujeito, articula o momento do particular e do sujeito com (e contra)

o da totalidade objectiva universal.

6 tambdm certo que a 6poca do pensamento cl6ssico da prd-modernidade, confiante

e, mesmo em pleno criticismo - et pour cause -, pronta d rotundidade do sistema, nio sentia

a necessidade de garantir mais que um nEo-iddntico "de superficie formal" (KU 294), nem de

garantir a objectividade dessa sintese libertada do sujeito mas exigindo o acto pelo qual este

se lhe converte - de que o gdnio kantiano 6 o prentncio e que em Adomo atingir6 pincaros

rebarbativos de destituigio autoral ou performativa: a obra que se compoe a si pr6pria e que
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se executa a si mesma com o emprestimo de uma mio 6 imagem hiperb6lica constante. pelo

contnirio: brevemente recordado ao sujeito o nEo-id€ntico nas coisas - nas belas formas - e

em si mesmo - o comprazimento no universal em mim de um senso comum est6tico -, mas

sem a gravidade de uma perda irrepanivel ou de um "mal-estar na civilizag6o", do que se

trata para o tempo de Kant 6 de formular sobre os abismos inaugurais do Moderno uma

sfntese espl&rdida e i medida de subtileza da dilaceragSo critica da alteridade que pela

primeira vez vem inquietar a consci€ncia, n5o perante o mundo ou perante deus, mas no seu

interior - t6o recentemente apenas elevado a o universal. E de conciliar esse n5o-id6ntico,

nio s6 com o sujeito, nio s6 no sujeito, mas de modo a proporcionarJhe que este em si

realize a sintese reconciliat6ria suprema: de si consigo mesmo. Se o nio-id€ntico nio
sucumbiu ainda sob o avango da racionalizagSo homog6nea do mundo, se a sua nostalgia

leve (mais nossa que dele) basta a que, depois de apreciado absolutamente ir parte de tudo o

mais (mas n6o da comunidade virtual dos que se comunicam na universalidade subjectiva do

seujuizo respectivo), um "interesse intelectual" pela sua proliferagio natural nos sossegue,

eis que nada obsta a que a grande sintese tome lugar ao lado dele, no reduto que a tradigio
ensina: no sujeito, o qual, que 6 o universal, se realizar o universal, o ter6 e dani

universalmente realizado. Uma vez mais: se o sujeito - o universal, mesmo em finitude
critica - se reconciliar em si mesmo e, por envolvimento sistdmico, a tudo e com tudo nele, o

todo seni Uno. Postulados pr6ticos mobilizam um deus a mobilizar um mundo para que

tanto: postulados que s6o as alavancas de um Arquimedes que com elas nio move nem

alarga um milimetro "te6rico" de mundo conhecido, mas que pode dar por realizada

virtualmente a sintese do sujeito critico-sistdmico consigo mesmo, a sfntese da auto-

representagio do incondicionado, nio na sua aus€ncia, mas no decurso da realizag6o daquilo

que 6 jri o seu sistema, e que para o sujeito nio pode nio o ser, condenado pela sua propria

finitude i comodidade de se lhe resignar, um pouco como num estado interrogativo que s6 o

pode ser na anarnnese da afirmagio que faz dele interrogagdo determinada. O sujeito pnitico,

o sujeito teleol6gico, formam assim novos redutos e novos desdobramentos de

subjectividade i medida que, "introjectando o sacrificio", se salvam deixando-se a si

pr6prios por cad6veres: o que faz a identidade hiante do sujeito pnitico e do te6rico 6 este

nio poder postular deus, 6 entre um e o outro se dar um desnfvel de planos, perspectivas e

interesses que faz do seu ser-o-mesmo a agonia de uma decepagSo: a reconciliagao pratica 6

mais ampla que a te6rica - donde que mais inafirmdvel - donde que mais imperativa;

tambdm a teleol6gica manifesta, caracteristicamente, que a amplitude de 6rea objectual da

sintese (cobrindo os dominios do necess6rio, do livre e do conforme a fins) d directamente
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proporcional ao incremento do seu teor em subjectividade (este sistema 6 t6o somente uma

vasta coordenagio de operag6es complexas de reflexividade, sustentadas, <<em ab6bado>,

umas nas outras - de que as de conformidade a fins sio apenas uma das esp6cies), no que,

n6o significa uma diminuigSo dos seus prop6sitos de jurisdigio e potestade sobre o mundo

objectivo, interesse subsidi6rio, mas uma instalagSo em pleno fulcro das suas principais

aspirag6es, as da realizag5o de si e, nessa realizagdo, como na da fnica fonte doadora de

sentido e de presenga i objectividade, se resolvendo, para ela, a de tudo: assimno sublime o
sujeito 6 reconduzido perante a natureza d sua sublimidade

(e o sublime, na natvreza, era apenas projecgio da ideia racional em sua grandiosidade

supra-sensivel e 6cran da gigantomaquia interna da imaginagio (sumulando a dimensio
sensivel da subjectividade) e da razdo, sumulando-lhe a inteligivel como respectiva

destinagSo, nisso cooperativamente se sublimando ambas);

e, colocado perante o que lhe eseapa no natureza. perante aquilo cujo legislador n6o mais
pode ser, recoloca-a a ela como o que se lhe ndo escapa a ele, seu Endzweck. Ou antes: n6o

a recoloca (determinantemente): recoloca-se-a (reflexivamente), numa conjugagio depoente

dessa reflexividade d qual nem nenhuma contra-colocagio sua, nem nenhuma contra-

colocag6o dela, trazem obst6culo (veremos que em parte sim: na <<desanalogagio>). por isso

essa falta de objectividade - que 6 ganho em subjectividade - n6o deixa o sujeito insatisfeito
por falta de confirmagio ou de certeza de realidade: este saber que se regula apenas para si

mesmo 6 inteira e preenchedoramente i medida do sujeito, e nada descobre ou conjectura de

oposto a si ou ao suieito para quem d e vale. A reflexio certifica-se de que nada nela ou no

reol diz ou pode dizer o conffdrio do que, entio, para ela - e nao h6 senio para ela - jri
diferenga nenhuma faz que afirme determinativamente ou "se represente,, acerca da

objectividade sem 4 representar. Se o real n6o d assim, mas n6o ao ponto de o manifestar (ou

de haver a expectativa e se estar na inquietude de que o possa), se o seu poder ndo ser assim

n6o ameaga interferir jamais com o seu <<d como se fosse assimt, entao, tudo se passa como

se fosse assim, e nada mais do que esse tudo, se passa: ele 6 todo o tudo e o rinico tudo que

se passa' incluindo o estado de suspensio em cuja pose, na sua absoluta soberania de

horizonte, ele nio deixa, com certo preciosismo da honestidade epistemol6gica, de se p6r e
se exibir. Esse tudo € o sistema: reconciliagSo em primeiro lugar destas insufici€ncias do

sujeito formalmente com elas mesmas (nada de fora, e nada mais senio o seu escnipulo, lhes

anuncia essa insuficiOncia, que se define modalmente como pura suspensio da passagem i
suficidncia, ao saber determinado real disso que j6 6 sabido e nenhum outro saber obrigar6 i
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revis6o); e, uma vez neutralizada essa insufici€ncia pela sua unicidade, tudo nesse tudo auto-

reconciliado (em sua reconciliagdo-suspensa mesma) pode ent6o ser - e a esse titulo -
reconciliado. A reflexio 6, em toda a KU, em primeiro lugar e constantemente objecto de

meta-reflexio critica legitimadora, e o alvo primeiro da reconciliagdo do sujeito: nela ent6o,

e por ela, a do reflectido: sc., anafixeza na stta particularidade, arelagio dela com a natureza

legislada, a destas com a razSo legisladora, a do nosso destino, seres naturais e num6nicos,

entre as dilaceragdes que umas is outras como que se conformam e se destinam.

Em sintese: a importdncia do Kant estdtico-teleol6gico para a dial6ctica critica de

Adomo n6o toma as feigSes de um qualquer didlogo de pensadores, nem se esgota no

contributo de um referencial de temas e de teses doutrin6rias com alcance hist6rico, nem

sequer na enunciagdo de uma nog5o-chave como a do juizo ohne Begriff / ohne Zweck, cuja

surpreendente novidade l6gica viria a tomar conta, numa diversidade de versdes e

resson6ncias, da posteridade te6rica que prolongue uma linhagem filos6fica da n6o-

identidade (onde autores como Adorno ou Merleau-Ponty se inscrevem d proa e, mediante a

sua comum caracterizagio da paraJinguisticidade dos fen6menos est6tico-artisticos, consigo

envolvem tamb6m toda uma frente da Iinguistica da diferencialidade origin6ria do logos,

cuja expressio cimeira se encontra, n5o casualmente, no autor do esforgo mais radical para

originariamente a constituir na sua pureza objectual para o saber: Saussure - Ambito de que o

pr6ximo Capitulo se ocupar6). E antes a inteira estrutura de forgas contradit6rias que por

dentro trabalham a solugio kantiana a ser solugdo sem baixar da cruz do pr6prio problema,

que se toma significativa como leitura sismogr6fica total da 6poca nossa que ela prenuncia:

l. a manifestageo de uma sintese liwe, qual generosidade ainda disponivel no imago da

subjectividade (a de um universal indeterminado intensificador da experiencialidade do

singular irredutivel, que ((cresce>> reflexivamente na sua aprehenslo imaginativa inacab6vel -
€ o Mehr adomiano) - mas ciosa propriedade dessa mesma subjectividade, que a exerce para

seu pr6prio comprazimento por ocasiio de uma natureza nisso reconhecida como ocasiio

conforme, e fungio dessa mesma conformidade: primeiro, fungio formal sem estipulagio

(sem conceito: est6tica), depois, fun96o material-formal estipulada a ser como se estipulada

("fim natural"), por 0ltimo, fungio existencial als ob estipulada (cadeia de fins externos da

natureza). 2. O reconhecimento daquilo que mais tarde para Adorno ser6 a apar€ncia

estdtica (da reconciliagio); e do consequente imperativo de uma re,conciliagio real - e o

respectivo atraigoamento numa subordinagio da pr6pria produtividade da natureza a uma

intencionalidade favorecedora do sujeito que realize o sistema universal dos existentes e do
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prdprio supra-sensivel como um sistema do sujeito, nos varios sentidos em que a

reconciliagio universal se deve dar apenas por causa do sujeito, ela para com ele e nio ele

com ela (a n6o ser nele mesmo, com a sua natureza), na e pela do sujeito. A saber: se somos

n6s perante a natureza, e n6o esta, os em-irreconciliagfio, se somos n6s mesmos,

Entendimento puro transcendentalmente constituinte, que no-la damos irreconciliada, por

uma relagdo nossa dela connosco e nio por uma relagio dela connosco, ent6o n6s

reconciliarmo-nos 6 nbs reconcilimmo-nos o naturezo;6 em n6s e por n6s que ela - quanto a

ela, neutral - nio tanto se reconcilia, como se nos vA reconciliada; irreconciliados com ela,

nio ela connosco, n6o nos reconciliamos com ela: reconciliamo-no-la: falhada assim a

direcgSo da irreconciliagio, falhamos a da reconciliagSo: fazer de uma outra exist€ncia um

mero meio ao nosso servigo (n6o, 6 certo, ao das nossas cOnveni6ncias: ao dos fins a cujo

servigo n6s pr6prios somos [KU, $$ 63, 84J), 6 instrumentalizar a reconciliagEo, nio

reconciliar: a solugio, que repete a causa, agrava-a. O que: a) j6 est6 embrionariamente

contido no pr6prio termo "conformidade a fins"; b) 6 dedutivel necessariamente dos

postulados pr6ticos (na verdade, como veremos em KU 4734, a teleoformidade, na sua

versio de subordinagio do mec0nico ao teleol6gico, e de uma unidade supra-sensivel que

simultaneamente consente e resolve essa sul duplicidade principial finita, 6 como que a

manifestag5o sensivel atestadora tanto da compatibilidade te6rica necessidade / liberdade

como da bondade pr6tica da uni6o soberana felicidade / moralidade, e a mensagem indicial

em que a natureza se diria confirmar-nos a sua conformidade), ou seja, 6 dedutfvel do

sujeito, dos principios incondicionados que o constituem como que em inabal6vel solipsismo

da auto-reconciliagio: se KU 473 prescinde numa s6 p6gina de todo o labor incomensurdvel

de KU tal como o sujeito prescindiria por ascese de todo o labor do cosmos em lhe ser

adequado, porque este o seria sempre no interior da propriedade mesma de nf,o o ser, e

contra esta, entio, poder-se-6 dizer que mesmo no estado beneficiado o sujeito age em estado

de prescisio total dele, v.g., pelo puro dever moral, como o Kant de KpV ensina a despeito

do de KU; c) um tal <<sistema do sujeito> tem por titulo de consist€ncia epistemol6gica o

estar a serj6, sob a forma critica de reflexSo sobre essa reflexfio, sistema no sujeito: n6o 6

tanto o sujeito investigador da natureza, nem o sujeito pr6tico, mas o sujeito critieo - Kant -,
na medida em que epitomiza os outros dois (os de KrV e KpV), que se constitui sujeito de

sistema. Mas, nessa altura, ele j6 n6o est6 s6 "a fazer uso reflexivo de um conceito

anal6gico": est6 a teorizar meta-reflexivamente essa reflexdo, o reflectir, e tudo quanto com

eles se implica. O problema da reconciliagio levanta-se neste sujeito; a sua solugEo (o

sistema reflectido), tamb€m; o problema estatut6rio dessa solugilo, idem, e levantado pela
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mesma faculdade a si mesma. Esta sistematicidade sem sistema, este como se nio limitado
nem por vm (lue nem por outro como se, sio j6 em si mesmos uma reconciliagio que o final
do sdculo XVIII a si se oferece: a saber, sob a forma da auto-reflexao transcendental da

subjectividade do sujeito constituindo para si srimula sistem6tica total da solucionabilidade

da pr6pria condigio de problema, de cis6o, de abismo e de finitude em que se sabe - e em

cujo historial de acontecer se inscreve, ao qual promove, o qual para si meta-representa, num

investimento metaparticipativo da narrativa na hist6ria narrada. O triptico critico ser6,

adornianamente, mais do que a presenga conteudal desse narrado nessa narrativa, a da

narrativa no narrado e, a de ambos, acontecendo no inenarr6vel que em parte o seu desfecho

feliz, corno modelo da vontade sistem6tica da ratio total, mesmo finita e autocritica, por isso

mesmo nos legou e deu a acontecer: a riltima grande confianga no universal do lado do

sujeito como primeira falsa confianga, sobrecompensada: o primeiro acto, n6o de registar por

uma irltima vez a esfera sem fissuras da magna racionalidade cl6ssica, mas de se impor por
golpes de reflexividade a auto-superagEo da subjectividade, nio a si mesma no seu outro,

mas i sua pr6pria finitude, ao seu outro nela mesma - que 6 o seu tema tnico e absorvente, e

aquele onde se encontram os nexos de todos os outros. A sustentagio do mundo no sujeito (a

das exist6ncias no Endzweck...); a felicidade de mesmo sem ter que, nem poder, p6r um lal
saber, ao menos reflectir a evid6ncia dos seus fundamentos e a combinabilidade imparavel

da combinagio arquitect6nica destes (o seu a priori, esse conciliribulo...), que promete, 16

desde essa sua harmonia, constantemente ameagada e constantemente reposta (como a do

sistema diat6nico nas resolug6es conson6nticas que do belo haydniano ascenderfo, com os

seus oceanos, ao sublime em Beethoven), uma mfsica do real, e a da vida: a usurpag6o que

uma tal racionalidade do ontologicamente feliz comete sobre o irreconciliado (que as

listagens deibnizianizantes> dos males que vAm por bem das p6ginas 392-5 ou 3Ol-2,

sempre exactamente redigidas como p6rticos ao momento da eclosSo de sistema - 396-8 e

3434 -, nio traduzem tdo bem, enquanto conte0dos ainda design6veis, do que o mal-estar

profundo da forma - sedimentagio2e dos conteridos excessivos, totais, monstruosos - fio
condutor adorniano, e n5o s6 em estdtica), 6 por si s6 irreconciliag5o, e toma-se ela pr6pria

no irreconciliado contempor6neo: com as suas reconciliagdes. E esse Doppelcharakter de

Kant - que o toma epocal - o que interessa a Adomo, que acaba por ter que defender o

irreconciliado da opressio dos seus salvadores como, um dia, a Bach dos seus adeptos (6

esse domiciliar-se protectoramente junto do irreconciliado que lhe valeu o sarcasmo

Iuckiksiano do "Grande Hotel Abismo"; com uma nuance: a sublimidade da contemplagio

do abissal n6o diz ainda todo o essencial do desvelo com que nisso Adorno menos se protege
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a sl, como contemplador auto-complacente, do que ao que a sua critica hiperb6lica n6o cessa
de escavar). Para o dar em par6frase reconhecivel: Eu sou eu e a minha circunst6ncia; se nio
salvar a minha circunstincia, nio a salvarei a ela: para o que ainda 6 preciso que n6o esboce
o gesto mais perigoso - o salvamento. Essas galhardias hidalgas do cristianismo volitivo
contrastam com o espirito e o facto da longa esfera, essa haldcha entre o abissal e o
hospedado que sobretudo 1968 tornou, para estupefacaio geral, suspeita de quietismo
program6tico ou conformismo de oportunidade. O que 6 nao compreender de todo Adomo
(mesmo sem hal6cha): d antiguidade absoluta (mas gerada) do mal responde a futuridade
incerta (mas possivel) do liwe; d apriorizag5o quase irresgatAvel da segunda natureza, v6u
may6vico do mito racional em acto, um trabalho longo de destringar do mais fundo do fio de
teia (ler a estrutura hist6rica total do <l6gico-social> no raro, senao o riltimo, dos seus
registos cifrados - a obra de arte - 6 a tarefa "dialdctica negativa" da Teoria Est6tica); e, se
"a consciencia" talvez se pudesse "revolucionar" depressa, nio assim o sistema da l6gica e
as formas impuras apriorizantes dos cinco sentidos, nio assim a pr6pria racionalidade de
todas as consci€ncias, incluindo a revolucion6ria. N6o assim, pois, o Sujeito social do social.
O "contexto de ofuscagio" n6o permite sab6-la, d revolugdo, nem A salvagio, nem i verdade;
nio permite talvez sequer sab€Jo (e Negative Diatektik termina com o acto da sua pr6pria
excis5o)' 0 que ele diz, nessas tltimas p6ginas, sobre a metafisica (a uma distancia duas
vezes a kantiana), diJo em todas as outras sobre o s€culo XX hist6rico-polftico (embora por
vezes demasiado em surdina)- "De h6 cinquenta anos para c6 nio 6 hist6ria, 6 politica,, -
advertia, com pr@aug6o metodol6gica, Langlois a Marc Bloch. E cada vez mais hist6ria -
responderia Adomo. o seu Kant 6 o Kant cada vez mais hist6rico.

Relembrando nesta circunstAncia questdes de m€todo, precisemos que o Kant aqui
apresentado 6 o Kant que o fio condutor das tem6ticas adornianas capitais nos permite, nio
determinar oficialmente como o adorniano, mas apenas "reflexionar" adornianomente,
"como se" adorniano, como se tudo quanto Adomo disse fosse conforme d possibilidade de
vir a dizer, em segunda extens5o, um dizivel legitimo que aqui procuramos escutar,
articulando-o.

Retomemos e levemos agora i sua conclusEo o fio de analise que reavalia o
significado hist6rico do significado te6rico-critico de uma reconciliagio do homem (t€cnico,
subjectivado e politico) do s6c. xvm terminal com a natureza, por meio de uma
subordinagio instrumentalizante que o sujeito calcula reflexivamente sobre o todo dela num
sistema que' se nao a objectiva a ela, o objectiva claramente a ele nos seus designios sobre
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ela (de tal modo que, ainda que n6o seja verdade essa verdade, s6Jo-6 sempre esse sentido,

ao abrigo de destituigio por ela na medida em que a nossa finitude est6 ao mesmo tempo

abrigada na verdade e ao abrigo dela). A expressio de Friedrich Kaulbach, Sinnwahrheit,

aplica-se aqui melhor ainda do que i dimensSo de um acolhimento est6tico por parte da

natureza, compreendido (desde KU 303)30 na do sistema de acolhimento teleol6gico: se um

sentido - reflexionante - ndo pode ser passado a posigio de verdade - determinante -, mas

essa sua posigio a-posicional 6 a rinica em campo [KU XVf], e a finica conectora desse

campo com os da verdade transcendental e da verdade pr6tica enquanto FaUum der Verntmft

- e a pontos de nele os conter como num campo de campos -, ent6o um tal campo 6 o tnico

campo em campo, a sua autoposig5o na sua propria aposicionalidade torna-se tnica como

posigio (de a-posig5o) e, o seu sentido, verdade (de sentido), "como se" verdade numa

verdade cr[tica minima desse "como se", numa verdade minima de KU e, por ela, do

Sistema tri-Critico como tal, sem precisar dessa sugestio de garantia que 6 o (estrito) agrado

est6tico - esp6cie de harm6nico vibrat6rio de uma contingente forma singular empirica de

objecto e de uma pureza do sujeito nessa reflexio empirica3r, em conc6rdia de

conformidade liwe e 'ofmal" consigo mesmo (reputadamente necessdria e universal-

subjectiva), e nio em conc6rdia de concordata'mediada por esquema - ou o prazer do

desprazer sublime, conc6rdia do sensivel e do supra-sensivel, complementar i do sensivel e

do inteligivel.

5.3.2. As paralelas divergentes da Modernidade: do belo ao sublime - ou do

iluminismo (natural) i sua dial6ctica (artistica)

Conc6rdia negativa essa (KU l0l-2) cujo momento positivo (positivo dela, mas

nela mesma) n5o e todavia suficiente para simplesmente a inverter numa conc6rdia positiva:

"a desconformidade a fins (...) e o desprazer [seo] (...) por conseguinte representado[s]

como conforme[s] a fins" [KU l0l]. Trata-se da positividade paradoxal da pr6pria conc6rdia

ser e se manter tio negativa - v.9., apof6tica - quanto a disc6rdia que superou ao fazer dela

umsinol seu. Sumariamente descrita a estrutura em movimento do sublime, vemos suceder,

o) a um desprazer de sentimento de limite, que atinge a imaginagio no seu esforgo

de proporcionar a sintese compreensiva completa "desafiadoramente" exigida pela
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dimensSo extensiva do apresentado sensivel (que 6 n6o menor - no matem6tico-sublime -
que a de uma magnitudo projectada pela ideia racional em correspond&rcia ao substrato
supra-sensivel desse panorama est6sico apresentado,

0) um sentimento (agora, gratificante) de superagio negativa desse mesmo limite, ao
por assim dizer efectuar in abstracto (KU 124) a compreensdo da incompreensibilidade
(para si) desse todo como tal, quer dizer, como ideia muito al6m dos limites sensiveis: 6 que,
quando a imaginagf,o se vira, da sua operosa tarefa de abarcamento aquisitivo simultdneo do
sensivel intermindvel, para esse mesmo intermin6vel (ou do abarcado para o facto operat6rio
do inabarcavel, ressentido nela mesma e portanto d sua medida, e que 6 por assim dizer o
pr6prio limite-de-operagio do abarcar ainda ele mesmo operado nela), a sua representagio
deixa de ser a do sensivel, e a este limitada, para passar d do pr6prio intermin6vel /
inabarc6vel / ilimitado (disso de limitado sensivel de que se estava ocupando) - nisso ..se

ilimitando" tambdm como representagio (embora negativamente, pois que tendo doravante
por tnico eontefdo o pr6prio sem-contefdo do in-com-preensivel, ou a su:r propria dist6ncia
tensiva i positividade deste, distdncia todavia que, negativamente, ela inteiramente cobre -
manifestando i imaginagio a sua superabilida de e, ipso facto, a danatureza sensivel em n6s,
em ordem a acompanhar a razd,o na destinagio supra-sensivel desta: este o acordo negativo);

y) para, num volte-face inesperado, esta sequ€ncia vir a ter por desfecho, n6o um
acordo - compensat6rio, mas sempre deficitdrio - entre faculdades (imaginagio e razdo)
obtido por minoragio da sua disc6rdia, por uma '.ampriagio,, da imaginagio que, o que
ganha em ilimitagSo, perde em positividade, entrando para com a razio numa conformidade
a fins ao prego de o fazer apenas negativamente; nem um acordo aproximativo e prec6rio
entre uma representuQao e o seu objecto, conseguido por esta ao representar-se a sua pr6pria
inadequagao iquele, ao converter a sua incapacidade do objecto em conformidade negativa a
ele porque positiva para com - e fazendo justiga i - pr6pria distancia que os separa (mas n6o
ao pr6prio objecto separado, inacessivel ir representag6o que se d6 e o d6 A dist6ncia dele
mesmo, a qual, por isso, irremediavelmente trai o que fosse a representagio plena dele nele
mesmo); mas sim a plena adequagSo deste deficit6rio negativo Aquele pleno transcendente,
ou da nio-representagio, na qual a imaginagSo se transcende A natureza estesicamente
impresentdvel do supra-sensivel da ideia da razio, q.d., is improporcionalidades..sublimes,,

- quantitativa, de "informe", e intensitiva, de ..disforme,'-, 
adequagio que, se n50 € possfvel

representor, porque para al6m de toda a medig6o e comensuragio que a actividade sint6tica -
mesmo entre heterog6neos - que 6 a da representageo, sempre sup6e, nem sequer como
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ainda uma medigio (negativa) do pr6prio incomensur6vel e desmedido (que ainda ressentiria

a distdncia entre a representagSo e o representado).

Numa outra Secgdo (4.3.2.) discutimos a intransitividade entre intuigio infinita

(arquetipica) e finita (sensivel): nenhuma intuigio intelectual veria um todo espdcio-ternporal

melhor do que n6s, porque nenhuma poderia ver o espago-tempo sem ver espacio-

temporalmente, i.e., sem espacio-temporalizar (finitizar) a sua vis6o, nurna palawa, sem a

igualar iquela melhor que a qual queria vir ver- argument6mos. E que um intuir do espilcio-

temporal sem o ser (esp6ciotemporal) tomaria o transcendental por efeito de fltltro, q.d., por

interposigdo afinal empirica diante do visivel, por cima de cujo ombro o olho de deus

poderia ainda vir espreitar - e nio como instauragio origin6ria e constitutiva de auto-afecAdo

pura oufinitude. A finidade 6 acessivel ao infinito: a finitude, nio: ela n5o 6 o ponto um,

comego positivo da esfera de manifestagSo, mas seu ponto zero, o de um comego do comego

consigo mesmo que se instaura por autodestituigdo: a meng6o, desde a esfera de iman6ncia

fenom6nico-transcendental - "ideorrealista" -, ao antigo infinito metafisico, em termos de

Ding an sich, traduz essa projecgfio da finitude que, ap6s finitudinizar o finito, finitudiniza o

infinito. O "fantasma da coisa em si" 6 ainda a sombra do do transcendental - o da sua

inacessibilidade a si mesmo, "imperscrut5vel", como condigSo originiria em que consiste e,

nisso, d6 a consistir: o advento de condigdo-de-possibilidade-do-advento-de-fen6meno 6

oriundo do seu pr6prio punctum ceecum, o seu pr6prio eclodir 6 mais "em coisa-em-si" do

que "em fen6meno": o proprio advento como tal de uma manifestagio, n6o 6 manifesto; e a

pr6pria Coisa, qu.e "da erscheint", guarda-se como o ndo-aparecer 'oque aparece". O sublime

confirma - julgamos - o bem-fundado do nosso argument6rio: a tenslo em que o sublime

consiste n6o 6 derivada, mas primitiva - ela n6o evidencia, (a) nem o supra-sensivel da ideia

racional como estrito irrepresent6vel fi6 era sabido sem a menor comog5o desde KrV), nem

como irrepresent6vel (p) quer positiva e <claustrofobicamento>, (y) quer negativa e

"ilimitadamente", para a imaginagio como aquela que 6 em geral a faculdade de sintese da

apresentagio sensivel, e de sua sintetizagEo completa sob, e com, uma unidade de

representagio mais vasta e n6o-sensivel, seja conceito, seja ideia (esta, de modo meramente

regulador). Nio se trata de uma tensio de irrepresentabilidade que se experimentasse

progressivamente (ou ndo faria sen6o aumentar, jamais se converteria no seu oposto),

derivado do encontro inadequado entre uma ideia que se prop6e e desafia d sua

representageo por uma faculdade que se experimenta como nio estando i altura da tarefa:

esse percurso da imaginag5o nio 6 ele mesmo a vivGncia do sublime, mas o da sublimagio
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que lhe permitir6 apresent6-lo - vivenci6-lo como a uma tenseo primitiva - e naquela
experenciagSo apenas progressivamente revelada - entre o impresentdvel do supra-sensivel
no sensfvel e a apresentagdo (como tal) no sensivel dessa mesma impresentabilidade (como
tal) do supra-sensivel no sensivel. Como procuraremos mostrar na sequ6ncia da nossa

exposigao, nio ocorre uma apresentagio racional sui generis do impresent6vel ( (c) o
"infinito compreendido" [KU 94); (F) a unidade absoluta de medida que 6 o todo supra-
sensfvel da natureza, pressuposta como mdtron de toda a operagio de sintese da imaginag6o
e aqui entrada em crise, como se o fundo mesmo do "apreensivel" fosse revelado ..in-com-

preensivel"; (y) a ideia racional, j6 te6rica, j6 pr6tica), que depois a imaginag6o nio
conseguisse recolher sen6o negativamente, numa sua visio toldada e obnubilada de um
limpido integral. Pelo contr6rio, no seu percurso at€ ao apresentado do impresent6vel como
impresent6vel, ela apenas se Ieva a si mesma i medida de reencontrar o elemento
obscurecente, o momento opaco, que, como ndo-apresentado, nio-inscrito, eclipsado nessa

apresentagao, d6 a fulguragio-cifra do impresent6vel quo impresentavel. O supra-sensivel 6
impresent6vel como supra-sensivel no sensivel, mas ndo como impresent6vel (tal como o
absolutamente ic6nico no icone tradicional bizantino, ortodoxo - o seu ..invisible,, 

[Merleau-
Pontyl, o que nele hd de eliptico, de n6o-ic6nico - 6 retido e potenciado a primeiro plano no
"do nosso tempo" Gllgrem t.) por Malevitch , como puro eclipse: o do Absoluto, cujo rosto
nao est6 ausente, 6 aus€ncia) - assim como um intellectus intuitiws n6o se apresenta no
sensivel, onde nio tem cabimento como algum respectivo hiper-perscrutador. No sublime, 6
a propria improporcionalidade, 6 a pr6pria inconformidade - irreconciliada - que se inscreve
como nio-inscrigSo (e 6 essa rinica proporcionalidade, 6 esse liame minimo de promessa, que
a imaginagio <<compreende incompreensivelmente>). Diriamos, como hip6tese de
formulagdo, que assim como um organismo como todo natural transcreve uma (a sua)
totalidade supra-sensivel, mas restando ele pr6prio para sempre em suspenso no limbo de
uma opacidade cognoscitiva irredutivel, pois que o intuitus que o conhece eomo todo na
fonte nao transita com ele quando ele se torna fenom enalizagdo esp6cio-temporal desse todo
numa totalidade material senslvel, e o nosso conhecimento, que o recebe do lado de c6 - e
que, transcendental, na verdade o torna, ao faz6Jo, e o faz, ao tom6-lo, ..lado de ca,, -,
tambdm nao tem acesso a essa zona hibrida que, como <intersecaio>> de sensivel e de supra-
sensivel, se torna o ponto cego para qualquer dos dois olhares que, desde cima ou desde
baixo, quisessem desposar essa contractio inabord6vel - assim tambem a totalidade da
propria natureza nio se pode apresentar como tal num todo natural correspondente
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(aqui, n6o um organismo, mas uma imensiddo: uma ab6bada, p.ex., que conflagra os

esquematismos [KU I l0: "a natrtreza como um esquema para as ideias"] lineares de curva

e de recta e transcende o espago no espago ao transcender a sua ordo; sendo que uma

ab6bada 6 sempre totalizagSo de dimensio (absoluta) a qualquer dimensio (relativa), ou

"absolute magnitudo" [KU 80-l] mesmo em qualquer dos pequenos que - exteriormente

comparados - perante aquela o fossem KU 84J, razdo pela qual as ab6badas (menoresD

"de S. Pedro em Roma" [KU 88] ou dos mirahbs da Alhambra e das mesquitas sio, gragas

i incomparabilidade "nela mesma" da sua dimensdo na comparabilidade dos seus

tamanhos medidos de fora entre si [KU 84], "tdo" incomparavelmente grandes quanto a

magnitudo <<maion> da ab6bada celeste - v.g., a do Dia adomiano, belo-sublime-

teleol6gico-artistico -, por inclusdo de um tamanho absoluto na m6trica assim ilimitada a

si mesma de qualquer tamanho factual dado, como se se tomasse possivel acumular

quil6metros em centimetros)

senio sob a forma de uma obscuridade nessa apresentag6o, de um modo nio-apresentado no

pr6prio apresentado - um punctum coecum. um nio-inscrito - que seja o que nele melhor

corresponde ao impresent6vel cujo apresentado ele 6, tornando-se assim um apresentado dele

mais como apresentaqio do seu qua impresent6vel, do que como ing6nuo apresentado do

impresent6vel: opacidade presentativa essa que pode por seu turno ser trazida a primeiro

plano, e o eliptico enfatizar-se tematicamente em eclipse (6 a seriag5o malevitchiana da

collage pict6rica progressivamente cometendo sobre si pr6pria um tropel ou atropelamento

"pontyano" do visible enchevAtd que, passando pela "vit6ria sobre o sol", culminard no

Quadrado Negro: mas sem esquecer que esse negro sobre branco, esse Corvo sobre Pallas,

esse sublime sobre o belo, j6 vinha desde o que de Moderno hd no romantismo de Poe, quer

dizer, desde o que de kantiano h6 na modernidade do romantismo, cujo r@urso ao arcaico

sombrio 6 o investimento mimdtico no impdrio da ratio que permita o Novo (ou a sua

esperanga) diante da natureza natural e da urbana-objectual cuja crescente totalidade - cuja

<<sublimidade>> historicamente ainda afrnal magnificdvel - anuncia uma Reconciliagio cada

vez mais esquinada em "conformidade da desconformidade a fins"). A sequ6ncia pictural

par6dica que expressamente detecta, ironiza e historiciza o elemento-sombra nio-inscrito na

visibilidade em geral (Merleau-Ponty) - nio-inscrigio que se magnifica no caso da

visibilidade sublime - 6 a obra de Manuel Casimiro sobre o 6leo de J. M. W. Turne4 The

mouth of the Seine, Quille-Boeuf, s6rie de 72 Postais apresentados como "reprodug6es

<ajudadas>" (no sentido duchampiano32 - Imasens 4 e 5.). Ela mostra como o sublime
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enquanto nio-inscrigio vem a ser assumido, pela Modemidade, como tematizagdo enfatica
dessa mesma n5o-inscrig6o, dessa negatividade, nas suas qualidades pr6prias: eclipse do
colorido em negro, do visivel em oclus6o, da representagio em abstracaio, da figura natural
em cifra, da"arte" em enigma (de o que ela possa bem ser), do extremo mimetico da mancha
opaca ou ca6tica em extrerna racionalidade do exercfcio dessa mesma operagio mim6tica
avangada. E a obra da interferCncia - historicamente progredida, e historiadora dessa mesma
progressao - de um sublime ingenuamente apresentativo - <idolatriu de uma razio que

selecciona "o objecto (...) opto d apresentagdo <Darstellung> de uma sublimidade que pode
ser encontrada no 6nimo' IKU 76-7, subl.n.] e assim suscita d imaginagio, por interposta
natureza, "o esforgo (...) em [a] tratar como um esquema para as ideias,, KU ll0l que a
aproveitam para ensaiarem levar diante dela a imaginagio i compreensio do .todo absoluto
da mesma, o qual 6 nela, como fen6meno, infinitude compreendida,, tKU 94] - e de um
sublime rigorosamente apof6tico, que 6 de resto o desfecho daquele, quando, da refrega das

faculdades diante do espect6culo do apresentado, se volve ao recolhimento sem-imagem
dessa mesma refrega interior como puro espect6culo negativo sublime das pr6prias
faculdades - <<iconoclastia>> do "n6o-far6s-imagem" tKU 124-5]. Ora, a iconoclastia 6 a
restituigio atrasada daquele mandamento, e Kant sabe nio poder prescindir do apoio no
sensivel para a "apresentag6o dram6tica encenada" <Darstellung> do sublime - dai, ali6s, o
equivoco idol6trico tipico (tio rebatido e combatido pelo fil6sofo de Kdnigsberg) -, como se
sublime fosse o objecto e a natureza, como se divindade fosse a estatueta (como se o Nome
fosse sabido: dizemo-lo aqui enigmaticamente: progressivamente se desvelara como esta € a
questeo-chave em todo o pensamento de Adorno).

Suponhamos agora o movimento inverso ao kantiano.

Em que consiste este riltimo? Essencialmente, numa gdnese e numa cultura do
sublime (Deleuze 1998, p. 75): o mesmo movimento que reconhece a sublimidade, nio no
espect6culo natural grandioso, mas nas faculdades que, exercendo-se entre si como tensao
entre o limitado e o ilimitado, se o espectacularizam (tenslo que, repetida no seio da
imaginagio, 6 respons6vel pela sua conversio ao 6tico e, inclusive KU 124-5J, ao religioso),
e recolhe daquele exterior para este interior, € o gesto que converte um valor negativo de
limite no valor ilimitado da negatividade e pode, pois, como que entrar em recolhimento,
vindo desde uma naturalidade da apresenhgeo "em imagem" do sublime, at6 uma singular
operagEo totalmente interior da, chamemos-lhe, imaginagio sem imagens (nem (a)
esquematizante [KU ll0], nem (p) compreensiva-estdtica, nem (y) apreensiva sint6tica do

293



sensivel). E o movimento que vai de uma quase idolatria (sublime seria a natureza, nio as

faculdades do 6nimo no seu tropismo tio cultural quanto natural aspirante ao supra-sensivel

IKU 106, lll-21) a uma iconoclastia, a uma libertagdo espiritual da imaginagEo atd ai (como

esquematismo, como sintese ou como reflexio est6tica) sempre peada pelo lastro do

sensivel. Mas Kant apela, por 6ltimo, para uma condigSo de ascese primitiva exemplar de

uma imaginagSo entusi6stica solicitada, sem intermedi6rios sensiveis nem ocasides

presentativas na Natureza, pela exigdncia absoluta do incondicionado moral (comparada ao

religioso do monoteismo transcendente IKU 124-5]). O "nio far6s imagem", anterior ao

icone e i sua idolatria / iconolastia, exprime agora o sublime n6o como resultado de um

engendramento, mas como estado origindrio da imaginagSo, solicitada nio s6 a ndo fazer

imagem (a n6o operar), mas - e mais do que nunca - a operar: a fazer nio-imagem (e a

refrear-se na tentagio de as fazer). O trajecto kantiano toma a direcgio clara de uma

problem6tica e de uma questio de apresentaQdo sensivel (da ideia na natureza), numa de

"esforgo espirituaP'e de "faculdade" libertadora capazes de "estender as forgas da alma para

al6m das barreiras que se lhe colocam arbitrariamente" [KU 125] (seja essa idolatria a da

manipulag5o politico-religiosa de povos narcotizados na infantilizag6o apassivante da

imagern, seja ainda a de um sublime espectacularizado na natureza, do qual 6 preciso entio

regressar at6 ir recuperagdo da sua autenticidade "mosaica"). (Notemos de passagem o qu6o

certeira € a apreciagSo hegeliana, em O espirito do cristianismo, da sintonia profunda entre a

filosofia abstracta de entendimento kantiana e o "espirito do judaismo", quanto d separagio

dicot6mica entre Abstracto e representagio). A natureza 6 utilizada por Kant como apenas a

facilitadora did6ctica, a ard6sia mfnima onde inscrever o diagrama ilustrativo da conversdo

ao sublime: a cultura que o soletra e 16 6, na plena posse de si, a da moralidade e a do fervor

<<des6rtico> do espirito semita (hebraico e maometano), que idealmente o dispensam e que se

mostram origin6rios, n6o engendrados (a desconformidade a fins da imaginagio 6 sentida por

esta como tolhimento, mais dada a interfer€ncia do sensivel, do que dada a sua descoberta

como faculdade negativa passiva, por limite; e nio de todo dada a sua descoberta como

foculdade negativa activa,faculdade de activaEdo opffitica ).

O movimento inverso a este - que, como acabamos de ver, desenrola o sublime para

fora da representagio; o depura, de questio est6tica, em questao ascdtica; e s6 remete a

imaginag5o a uma reconciliagio supra-sensivel com a raz6o ao prego de a irreconciliar em si

mesma com a imagem e seu peso sensivel limitador, abandonados do mesmo passo que uma

natureza onde n6o cabe nunca nem a apresentagio da sua pr6pria totalidade, de cuja medida
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se vd "abissalmente" [KU 98] separada, nem a sua paulatina apreensio reconciliativa (que

n6o 6 a de um infinito acfual apresentado no finito: isso sim, faria, da natureza, o pr6prio
sublime): e por isso nio h6 nem pode haver qualquer interesse intelectual pelo sublime, pois
que nem a natureza nem sequer a razdo o produzem ou o apresentam, ou a imaginag6o

representa, eludindo-se qualquer esbogo de reconciliagio real com a natureza, do que ali6s o
primeiro gesto do sublime din6mico era sinal: recuar e simular, numa batalha da

representagdo, a da abismagio no furacdo dos elementos -, o movimento inverso a este sera

aquele que regressa meticulosamente sobre a imagem para nela reinscrever todos estes

elementos de negatividade que Kant cuidadosamente dialisa. E o movimento de toda a arte
modema. Se ela 6 proveniente do sublime kantiano (cuja sombra, como perturbagao absoluta

da imago e investigagio "estilfstica" da visibilidade, ela cravani sem retomo sobre a forma
bela: a dissondncia, expressividade "romdntica", conduzir6 ao atonalismo), 6 por obra de um
contramovimento deliberado: recolher na pr6pria apresentagio em imagem esse imaginar de

nao-imagens' essa operagio de produgEo de abstracgio, que se exerce nio s6 depois, mas
logo durante a apreensio maximalizada, e nomeadamente como o esforgo sem resultado da

respectiva ampliagdo: rebater a consist6ncia de negatividade ganha por essa operag6o .tafda

em si mesma" IKU 88J, sobre aquilo a que poderiamos chamar a superficie imag6tica
apreendida - obscurecendo-a. Numa palawa, se fizermos o sublime kantiano voltar atr6s

sobre os seus pr6prios passos, a descrigio que o vemos fazer da convers5o da imago ao
abstracto dtico-religioso do infinito 6 a descrigSo da passagem da linguagem artistica (em
pintura e mfsica como no "de Ia musique avant toute chose" da poesia de Verlaine) da forma
e da figura naturais (as da frase, do desenho, ou do perfil vertical da escala diat6nica) i
abstracaio, por um trabalho auto-antecipativo e como que autotelico do eclipse
abstraccionista no pr6prio interior evolutivo daquelas, como se fosse ele a chegar a elas para
as levar atd si. A arte tem a sageza de haver aprendido, junto de Kant, que 6 a

desconformidade que 6 conforme com o desconforme (que € a dissonincia que 6 consonante

comodissonante)eque6anSo-imagem-oNegro,oabstracto-queprov6aimagemparao

sem-imagem.
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5.33. Paralelas (ant)ag6nicas: a suspeigiio do interesse no desinteresse, ou da

natureza da cultura - terror/sublimagilo/terror/sublimagfro, ou o 4o grau

da obra ao negro (reversflo dial6ctica racional da revers5o dial6ctica do

iluminismo)

A muita cultura requerida pela gdnese do sublime deve-se i muitissima natureza que

estd na g6nese dessa gdnese. O sublime dindmico tem a vencer, ndo apenas uma projecgio da

rarto, mas a pr6pria natureza: n6o apenas a sublimidade, mas a n5o-sublimidade. O seu

primeiro acto de sublimagio, 6 tornar-se em acto de sublimagio: o qual integra o seu ndo-

acto: o repetiJo por homotetia i distAncia nio 6 o repetir em plena autonomia sublime a

heteronomia, 6 ainda o arrancar-se a, o desvincular-se de, a primitividade: 6 aquele (temor e

"comog6o" de) nio-sentir-o-medo que 6 repetido/regressado/sublimado no movimento

sublime que intersecta a sua raiz natural. De resto, a cultura 6 isso: n6o desvinculagio

abstracta da natureza, e sua soberana mimese em separado, mas srr6r travessia * resgatando-a,

se resgata, como a salvagio orteguiana e a do homem medieval, comp6ndio universal da

criagio ou seu crucificado. Tal com a reflex6o teleol6gica mergulha formalmente no objecto

real, assim o sublime, culturalmente, no elemento do terror natural. A sua sublimagio 6

freudiana, ou elle ne sera pas.' n6o se sublima da natureza: sublima-a. Mais: a culturalidade

do sublime consiste num regresso transpositivo i natureza, i qual 6 dado lugar no topos

cultural (e ndo o inverso). Anamnese neur6tico-traumitica do estado de natureza diante

desta: acto de antecipativa visitagf,o presente nossa do fantasma do passado que nos visita, o

sublime 6, n6o imediatamente cultura contra e sobre a natureza, mas uma cultura da natureza,

sua laboragio. Diga Kant o que disser, a 6tica do sublime 6 a do seu 6thos: a do lugar-seguro

de uma simulagio - a qual narra uma hist6ria o posteriori, nio a pureza da experiGncia. O

mesmo vale para o reduto do transcendental, "domiciliadof'da Natureza (empresa que, com

a sua propiciagio teleol6gica quanto ao particular, a Kritik der Urteilslaaft se ancarrega de

concluir). E se - Deleuze - tamb6m o belo tem um engendramento, o qual possa pelo do

sublime e 6 o mesmo que o da comunidade de um senso humano

(sendo o prazer estdtico associado, nio apenas ao singularissimo da forma de um objecto,

mas i forma da singularissima ordenagio universal da natureza acolhedora: emitido o juizo
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estetico desta vez sobre a forma regular, n6o disruptiva e ca6tica, bela, nio face ao

inldis/forme sublime: e a comtmidode sendo aquela cuja universalidade subjectiva nasce

desta, ou com ela emerge, numa eugenia do Sujeito, que nasce antes do Eu, e insepanivel
de uma comunidade humanizadora no Belo),

hd entio que regressar, aqu6m daquela gdnese ideal, i gdnese adomiana de uma raiz comum
de belo e de sublime: o terror. Mdscara 6 a forma artistica do belo que, contando e
apreendendo pela primeira vez o intensitivo-enofine do Pavoroso (que vira a gerar
milenarmente a razdo, n6o que a razdo an-historicamente projecta), o devolve artisticamente
i natureza como, s6 num segundo momento (e obtido "o belo"), belo natural. O sublime
mascara a natureza em especticulo: tal como a mdscara atravessa mimeticamente aquilo de
que se p6e d dist6ncia protectora

(por simetria especular: por face a face, unidade narcisica homogeneizante da alteridade -
o narciso sendo posterior i sua pr6pria m6scara a si mesmo, nio dualizador de um s6, mas

adunador da g6rgula de vertigem em cujo pogo "sem 6gua" se seria indefinidamente
outro);

- tal como a repetigio perspectivica do mundo a 6leo intensifica o (recuo aderente>> salvifico
em dominio especular do espago apropriado-pdectado

(o vaivdm de recuo / avango, a separagio intersectante de natura e cultura constituindo o
trabalho de tecelagem n5o s6 desta, como de toda a representagdo: o recuo que a tela 6 ao

mundo, 6 o avango a infinito, sobre ele, do seu espago de representagio apresentativa da

pr6pria objectidade, tal como o recuo transcendental,"a priori do a priori,', faz consistir o
seu idealismo transcendental num avango tal sobre o mundo, que o instaura como a um
objecto transcendental cuja espacio-temporalidade, anpiricizante da empiria, o avanga a

realista empirico: realidade j6 apresentada antes de representada, ou apresentada nesta

representagio enquanto transcendental, e n6o empirica, quer dizer, realidade idealista
transcendental em sua realidade empirica mesma);

- assim o sublime s6 re-presenta esse vaiv6m do pavor no qual se mergulha para dele
prevalecer, ao simular no seu interior a abismag5o no seu exterior (s6 isso autorizando a

narratividade sublime, p.ex., a da Descida no Maelstrtim: vm pouco mais que experi6ncia
contemplativa' porque, a palavra - 6 "une barque sur l'6cean", veiculo ex-st6tico da
experiEncia: nio uma comunicag6o absentista entre sujeitos interlocutores, d distancia verbal
sublime, mas comunicagfio participativa no transe do objecto, comunicag6o dos sujeitos no
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objecto. Tamb6m o belo - cujo juizo 6 deduzfvel, enquanto pressuposto um senso comum

est6tico engendrado, q.d., uma subjectidade hist6rica, nio pressuposta, e um transcendental

que viria a conquistar d hist6ria a sua primitividade - se engendra entSo numa cultura e, a

forma superior do sentimento, da reconversio ("sublimag5o") da inferior. A pureza nio 6

primeira: como purificagio, deveio. A ambivalOncia do belo (na mdscara, o seu car6cter

homeop6tico, o mesmo recuor por abismagdo que acontece no sublime, ou na imitagio das

fauces do predador, ou nosjogos infantis e maduros de identificagdo com o agressor) origina

- uma vez des-inter-esse-ado, o seu sentimento mimdtico inferior e passivo, em mirnese

superior activa -, nio imediatamente o feio contra o belo, mas o belo como uma aus€ncia

recalcada de feio. Vit6ria da construgdo da forma que o (de-)limita. O feio do belo mant6m-

se agustinianamente nele (como o Bem nos seus graus decrescentes), a impedir que tenda

para zero, q.d. para kitsch. Essa negatividade, latente no cl6ssico, libertada pela critica do

iluminismo e pela redescida romintica do sublime d natureza atravds da arte, torna de novo o

belo apto para o feio arcaico nele residente: o Novo, que assistir6 ds vanguardas (e como

ambiguo "contra-tempo" ao da irreversibilidade decorrencial da moda), nio releva senSo

dessa primitividade do feio como o desmesurado e o sublime latente no belo. A segunda

gdnese daquele - o romantismo - ser6, por cultura (sensu kantiano), a segunda g6nese na

hist6ria do senso comum deste: a das vanguardas, que recolherdo a Sombra da "significagdo"

goyesca (Malraux) e ainda romAntica em negro liso de um belo negativo mais puro do que

nunca como cultivado sentimento superior: o coput mortuum alquimico do real impuro. A

historicidade imanente da participag5o mim6tica no sombrio (AT 200-5) 6 esta: libertado

para o feio arcaico nele inscrito (e que 6 o potenciador da forma i sua irredutibilidade

morfol6gica: i sua nio-identidade de experi€ncia judicativa ohne Begrifr), o belo 6 segunda

vez libertado para o terror primordialmente inscrito e em reserva nesse feio. Esta segunda

pot€ncia, desencadeada, devolv€-lo-ia ao est6dio empfrico pr6-estdtico: o momento negro na

arte 6, por6m, o signo aut6nomo dessa devolug6o, transgressora da sua autonomia, i qual,

narrando-a, resgata. A obscuridade dobra-se sobre si mesma, neste dizer e neste dito que

entre si se desdizem. Isso o coloca i altura dos tempos, regressados por iluminismo ao seu

arcaico dialdctico (ndo empirico): i reificagSo mitica do mundo. Nio 6 por outro movimento

que a arte avanga ao seu arcaico nela: se o mundo p6s-iluminista 6 sombrio por racionalidade

(6 poravango do feio ao terrffico que, sem recuar, ele 6 recuo: o elefante-tanque Celebes -
Imaeem 6. - emblematiza esse hlbrido, de pele couragada, entre o estdtico-negativo - o
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feio-eoterror,antigoeavangadissimo,comquerompeadireitoovaleeamontanha,as

trincheiras e os Alpes),

ser6 a cultura do belo que, como racionalidade artistica, como construgdo negativa do Negro
(exemplarmente em Malevitch: por eclipse met6dico e cartesiano, ainda no ciclo da ratio
geom6trica verberada por Duthuit...) acompanhar6 a produgio avangada do terrifico. A arte
produz doravante racionalmente o belo e o feio mim6ticos, e o terrifico e o arcaico de que o
belo 6 capaz porque 6 possesso. A libertagio de lastro arcaico 6 a sua produgio avangada:

como o do mundo, o iluminismo da arte 6 dial6ctico: a raiz de fealdade no belo, de
desmesura sublime na proportio (de luciferinidade na lux) e, nesse feio, das feig6es sem
nome do medonho

(tamb6m do medusante: o erotikdn e o fascinosum inaugurando a desrealizagio da imago
no pr6prio imago da sobre-saturagdo de realidade, a primeira distanciag6o neutralizante no
auge da fixagio hipn6tica),

nada disso 6 simplesmente liberto, por alguma esfoliag5o de camadas imemoriais de

civilizagio, como intacto fundo substratual no belo, mas objecto de uma construgio daquilo
que 6 ab-origine a pr6pria potencialidade do belo (genitivus objectivus atque subjectivus).
Os quadrdngulos 2D e 3D de Malevitch e de Kubrick sao posteriormente anteriores aos
tempos do eikon - da hist6ria, do "representdvel" -, e por isso antecipadamente futuros a
eles. Mais antigo que o rosto, o seu eclipse 6, como sombra por sobre o chdo,,,nevermore,, -
o para-sempre do nio-futuro. O tempo deste belo das vanguardas, porque nio 6 o da
representag5o, nunca 6 o do presente - mas o da sua cruz de tempos. E cada vez mais i
escala de hist6ria inteira, como cujo anjo: num s6 relance, o Picasso de Adomo decifra a
mascara do objecto (melhor que as ensorianas das almas) como hist6ria: transcendental, ele 6
X, objecto absoluto destrutivo (a arma) / objecto absoluto destruido (a polis), no momento
imediatamente anterior ao de Malevitch: bespredmief.nosl. No seu cartesianismo, no seu
kantismo, o objecto 6 projectado (como medidada-terra, Geo-me(s)tria) como o sio as

cidades, as pinturas cubistas, as fotografias, a vida, e as bombas. Temporalidade dialectica
do ciclo iluminista: temporalidade racional, pois, e nio jd mitica como a dos alternos
dia/noite - por isso histdrica, e n5o imobilizada numa superativa identidade ontol6gico-
natural heracliteana.

(A identidade liwe adorniana de mimese e ratio - v.g., na obra de arte - n6o 6 a de
dois opostos positivos, mas a de dois processualmente mediados recfprocos - nisso seguindo,
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no mais pacifico dos hegelianismos, a ligio da identidade especulativa de opostos dial6cticos

racionais, e nio abstractamente dicot6micos).

Numa palavra: quando a racionalidade, que foi bela na era da sua "antonom6sia"

iluminista, se torna feia na fase da industrializagSo da exist€ncia (de que a m6scara do

futurismo voltar6 a exaltar a mimese bela), e doce aparelho terrifico no (lado de dentro do)

lado de fora da vida, escravizada com vohipia is t6cnicas e ds politicas da sua libertagio, o

belo artistico pode sem esforgo acompanhar esta degradagSo, tdo s6 recapitulando

reconstrutivamente a sua pr6pria hist6ria retrospectiva, ou a sua contra-ess6ncia nele inscrita.

A intensidade mesma dos seus tragos 6 j6 a disruptiva, o seu Mais raia a desfiguragio, um

calafrio de ofuscagdo segreda muito ao fundo da sua aura: sem sair de p6lo, a arte p6s-

poesiana ocupar-se-6 da reconstrugio crescente desse elemento, que 6 o da totalidade

primitiva reconstituenda (6 o fen6meno do seu alastramento: em Poe, em Kubrick ou em

Malevitch). A dialecticidade do belo, p6lo complexo e concentrag5o hist6rica, permite i arte

usar a sua pot€ncia interna (o antigo ral.6v...) sem propriamente ter que mudar de

quadrante: assim como o feio incuba no belo, por isso mesmo h6 ainda um aural do feio. O

seu absoluto poder de negatividade - "sobreviver atrav6s da sua pr6pria morte", dini a

"lntrodugio Primeira" ae At -, a sua caracteristica, sem paralelo l6gico ou hist6rico sequer

aproximivel, de alcangar a especulatividade impar do seu Conceito de entidade ohne Begriff

atravds do mais extremo nominalismo (de que a "anti-arte" ainda seria o mais ordeiro e

can6nico dos opostos regulares): eis o que porventura se deve a essa sublimagio primeira do

terror arcaico, que a mimese, as regras de comportamento e depois a l6gica das regularidades

forjaram pouco a pouco, atd iquele prazer epistdmico kantiano (eom a ordem de um mundo

a-prop6sito) cujo des-inter-esse trai na palavra a longa peregrinagEo ablativa da sua hist6ria,

a do "Heimkehr" do Sujeito (nio volvendo, do mundo, a casa: mas a si pr6prio como essa

casa), t6o celebrada por todo o idealismo e romantismo alemdes, e que desde Odisseus levara

a repetidas itacas "introjectadas" - o regresso a si desde Poliferno, as Sereias, Circe, numa j6

inequivoca intelig6ncia do duplo regresso, o do mundo "exterior" e o do "interior", e de que

- para al6m do Cogito - a alma como casa do mundo 6 apenas mais uma versio <<espiritual>.

Em suma: nas figuras do belo negativo, do sublime lyotardiano, 6 ainda a historicidade

dialdctica do belo que se desenvolve: a sua capacidade para o seu pr6prio negativo constitui-

o - desde esse mesmo seu pr6prio negativo. A possibilidade de permuta interna de tempos 6-

lhe instante. Ao mesmo tempo, esse seu negativo nele mesmo 6 tambem o seu outro nele

mesmo: o mais artistico - a abstracaio, conquista da sua "autonomia", t6o malruciana quanto

300



adorniana-dtamb6momaisempiricoeomaisconcreto:aabstracaaoasimesmadavida,

da realidade do mundo; a distracaio artistica com que ir conscioncia tal ocorre como apenas a
imagem de si de si propria. Quanto mais ela pr6pria, mais a tela 6 cada vez mais a coisa
mesma... ela mesma auto-representagEo, ela mesma nada sen50 a sua imagem a si, que
"sonha em morte a sua vida'" Nio s6 que a imago artistica mimetiza demais aquilo que
assim vem a ser estrufuralmente resgatado em plena denirncia e por tnis das suas costas:
tamb6m que ela enfrente um real ele pr6prio neutralizado - mais a firndo que em
<<transcendentalidade logo-social >> das representag6es, em dissimulagio distorsiva ideol6gica
ou em aparato hipn6tico da Kulturindustrie - emestado de imago.Isso mesmo a obriga a ser
mais que imago: linguagem, signo, cifra, racionalidade.



6. Do "dia meridional" i "vit6ria sobre o sol": sol niger na noite

da Hist6ria

6.1. Da antit6tica i dial6ctica de razio e mito (Goya iluminista negativo

e M. Ernst dialecta): a destinagilo do Objecto e o fracasso da

Representagflo, ou o Descartes de Merleau-Ponty sobrevoando a

Dresden de Adorno, segundo Picasso e Malevitch (i leur insu)

"El suefio de la raz6n produce monstruos"33

Goya

E a sua vigilia mais ainda. "Sueflo" 6 dialectiz6vel contra a suposigio iluminista

goyesca de que o sonho (sueflo) no sono (suefio) da razdo representasse um lado negro

alternante dicotomicamente por exclusdo do oposto - a razdo adormecida vs. a razio diurna

llmaqem 7.1. Por6m, n5ro o sono - suefio - darazdo sonha - suefia - monstros, regredindo

aos volumes do que, arcaico, mais escuro e mais antigo que a noite, a povoa - os seus vultos,

as formas mesmas do informe: nio: esse pavor que saturnino retorna 6 o produto resultativo

de uma razdo, nio que adormecida sonha, de volta ao at6vico, mas que sonhando-se

(genitivus subjectivus de "de la raz6n") 6 sono ou petrificagio dessa sua mesma vigilia. E

este contramovimento objectivo 6 a verdade (inversa) da sua convic96o autoral, que sup6e

dever os monstros do 3 de Mayo e a teratogenia dos bruxos de sempre - ir desrazio. O que

lhe assomava era por6m o inverso objectivo desta suposigSo que 6 a da intencionalidade

subjectiva das suas pinturas: sc., a criptografia da hist6ria da razdo que, Ionge de se perder

resvalando para o at6vico, o ganhava para si a cada avango. Um tamanho sobressalto de

retomos arcaicos, tomados como irnica linha de destino de toda uma pintura, ou se explica

por uma obsessio regressiva pessoal (que poderia bem servir de veiculo ao ardil inverso da

razdo), ou como a inquietagio difusa e eaprichosa do espirito objectivo ante um novo tipo de

sonho, que s6 os mais antigos pesadelos podem (sob equfvoco) vir tenuemente figurar. Esse

equivoco era inevitSvel; a ruzdo sup6e-se em recaida, assaltada pelo passado, que fica

contudo aqudm do futuro, o qual, por ela assaltado, se lhe sonha A maneira antiga: esse o seu
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Novo; mas ser6 preciso esperar por Edgar Poe para ser reconhecido que "s6 no Novo 6 que a

mimese se consorcia sem recaida <ohne Riickfall> com a racionalidade,, (AT 3S). A
diagnose rigorosa, obtida um sdculo mais tarde, dessa raz6o cujos sonhos s6o monstros

produzidos, essa verdadeira psican6lise dos substractos pulsionais eros-than6ticos da

racionalidade, d6-no-la em contraponto directo ao suefio de la raz6n goyesco Max Ernst no
Celebes$ flmaeem 6.]. Por esse mdtodo de onirismo analitico e critico que 6 o surrealismo,

compactam-se, no complexo metonimico-metaforico pictural da imagem-em-metamorfose, o
infantilismo do brinquedo

(mas como o gr6fico disturbante das fases er6genas freudianas em sua mescla

psicopatol6gica de passivismos e activismos investidos como pot€ncias zo6nicas

escatol6gicas numa figura oclusamente blindada da Coisa - "coisa-elefante,,, ..coisa-

tanque", esta "coisa" cheia de "coisas" - que coisifica seriamente o brinquedo, con-clui

a esfera met6lica e inexpugn6vel da racionalidade, mas a deixa minada de orificios e

apCndices desiderativos que a transformam num animal enlouquecido);

a amabilitd do seu animismo

(mas regressando em phantasmata pulsionais adultos a habitar roboticamente esta

mdquina-animal do hipercartesianismo que - v6Jo-emos adiante nesta secaio - a

geometria de guerra (ultima ratio) apurou e esculpiu no Objecto at6 A sua explosio
sintomatol6gica como cubismo, como organismo surreal monstruoso, como bomba,

como eidade por ela bombardeada llmasem g.] - survol que tamb6m se empresta d aura

da sua fotografia -, como a abstraca6o do mundo-sem-objectos suprematista3s);

o tipico clima surreal "ducasseano" do mundo inconjugivel da tela (que 6 por6m o dos
couragados decepadores demasiado reais na tela do mundo); e, ao mesmo tempo que se

compactam, desdobram-se d vista as estratificagSes e as ambival€ncias que como camadas

filogen6ticas engravidam esta razSo que aqui nos 6 apresentada a sonhar, o mais acordada
possfvel, o novel tanque de guena da de l4-18 como siderante elefante cartagines, monstro-
produzido que apenas como "bicho", brinquedo, e em circo de pueril infantilidade (ou
<<devaneante surrealidade>) 6 referenci6vel, encaravel, tolerdvel no seu balangar (que se

adivinha) da tromba hipn6tica medusante cuja minotAurica investida ser6, a brincar e a rir
(mas num tom pict6rico entre o (sombriamente) c6mico e o (comicamente) sombrio) a do
projdctil disparado.

Num tal trabalho pict6rico de amdlgama tumultuosa (semanticamente

sobredeterminativa), de diagnose (por homeopatia: o visionar surreal d "automatizante,, dos
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afluires inconscientes, mas sob um fino limiar consciencial que os acompanhe e organize

(psico)analiticamente) e do incontom6vel oflcio de construgSo (que tem a acordar, n6o do

sonho, mas dentro dele, para, n6o pint6Jo como quadro, mas o deixar sonhante na pintura),

trata-se de manifestar as determinag6es infra-racionais que compdem como petites

<<raisonnoncesr (seja-nos licito o jogo de palavras) o macropercepto da maioridade

esclarecida darazdo, querna suacontraclio conspirante, em queo suefto de larazdnlheb

inconsciente ou n6o acordado para si, quer na sua prospecgdo analitica tematizadora

desdobrada, pr6pria de obra construida com uma inteligCncia pelicular do automatismo mas

ao r6s aut6mato do mesmo. Todo o cuidado recai ent6o sobre a modalidade a assumir por

esta tematizagio, que o deve ser permanecendo paradoxalmente "em enigma" e pr6xima,

implicativa, mais do que "em espelho" e recuada, explicativa: nesse complexo

metamorf6sico das "figuras" de linguagem-imagem cujas osmoses, muito antes de Lacan, o

duplo talento dos criadores surrealistas sabia trabalharem o sonho, sio ent6o as ranhuras do

momento "obtuso" (Barthes) de indeterminagSo e proliferagio semAnticas desses desvios a si

mesmos em que consistem, como "significdncia" [Barthes], os tropos da linguagem - os seus

frenesis pulsionais -, eue formam, por respectiva intensificagdo propriamente pict6rica,

como que agora o primeiro plano ostensivo das microvisibilidades e das micrologias que

fazem vibrar a met6fora, que s6o nela a surda fibra de significagdo obscur,a e furtiva que rege

a inconceptualidade reflexionante [Kant] em que riltima e primeiramente se lhe dissolve num

vislumbre crepuscular "sem fim" a (im)pertin6ncia associativa de dois nricleos lexicais e

predicalivos [fucoeur] apesar de tudo diumos: pretendendo o surrealismo ser a viragem do

avesso desse intersticial e a sua plena inscrigdo em campo apresentativo, evita o risco de

perder aquela forga quando a passa a forma, fazendo, desta riltima, potenciagio de

reobscurecimento de si mesma e, pois, viveiro de forgas a segundo grau de esquiva: tanto

mais oblfquas assim desentranhadas na sua patefaca5o.

E o que nos manifestam elas?: que e qual sonho mitico a razdo 6, de que e a qual

mito o seu - sonhando-se-lhe sob forma estritamente inaparente de racionalidade

irrepreensivel - vai e vem? O que se suefra e se ensuefra na pr6pria razdo, de tal modo que

um tal sonho se passa nela sem a menor rugosidade sob forma tautologicamente

racional(izada), indiferenciSvel da sua figura clara e distinta e inadivinh6vel nesta - mas

tambdrn de que modo um sistema seguro de indfcios e sintomas permite descolar de debaixo

da sua m6scara a imagem em negativo das forgas de vida e de morte que ela mesma urde,

mais assim assoladora do que delas assolada?: eis o que o empreendimento surrealista -
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sonhar o sonho consigo mesmo da razdo dialecticamente critica - patenteia, por6rn, em
demasia porque (na hip6tese do paradigma DialeHik der AuJkltirung)julgando trazer it
representagio (indirecta: por imagens tradutoras) o revers o inconsciente da razdo e o
empeqamento bipolar desta em raizes mais antigas e duradouras do que ela. Assim, se o
sueffo em Goya ocolre por olvidio da razdo adormecida, em Ernst 6 por rememorag6o:
nenhum deles, contudo, se aproxima do sonho dial6ctico do objecto-historio-grafico cubista
(digamos: Maisons d Eustache), cuja imago 6faciolmente a da ratio, e cujo desdobramento
"paran6ico-critico" da imago 6 a do consequencial reverso autonegativo e ainda afinal
fotograficamente retrat6vel da pr6pria ratio (digamos: ndo-casas em Dresden, mundo-sem-
objectos em Hiroxima), e nio configurag6es surrealistas do material primitivo onto- e
filogen6tico' Uma gradagio que conhece tr€s patamares: nivel Goya: o sonhode-monstros,
outro da razdo, produz-se na aus6ncia desta; nivel Ernst: a razdo 6 levada a sonhar o seu
outro, enleadamente nela radicado; nivel Picasso e Braque: o sonho narcisico da razdo
consigo mesma produz e p6e como seu outro consequencial a alteridade monstruosamente
dial6ctica que constitutivamente j6 ela a si mesma se era.

o perfil de Celebes difere qualitativamente da revoada de daimones vampirescos que
nos Caprichos atanaza a sensibilidade ali6s anestdsica de um adormecido: mais, por6m, que
pela vividez de uma iminente carga sem trincheiras por parte da Sphinx tauro-elefantina-
maquinistica, ainda figurada sob signo do zoomorfismo arcaizante (o que mant€m em
comum' na galeria de figuras artisticas ilustrativa da dialectica da Ilustragio que abrimos ao
longo deste capitulo, com as formas aladas pesanles escolhidas quer por Goya quer por poe;

e com o osso-nave de Kubrick, cujo ens perfectissimum exemplar 6 o Mon6lito): pela
apresentaqao da raz5o como Coisa impenetrdvel, indecifr6vel, blindada, a exemplo do que
encontraremos em Eco (o ((pequeno megalito>, o obelisco falocratico port1til, pace
oximoros), em Kubrick (o Mon6lito 6 o Coisal absolutizado, sonho de todos os sonhos e
raz6o produtiva de todas as raz6es e seres racionais), em Malevitch (o euadrado Negro como
N5o-objecto, coisa-Abstracaio de si mesma), em picasso (o ciclo do objecto
hiperconstruido/destrutivo/destruido). Formando filamentos seriais em..rima interna,,: a s6rie
da razdo de hiper-survol, q,.d-, de dial6ctica da razdo cartesiana exacerbada num segundo
folego iluminista-sobrevoante, cujo adejar mindrvico volve noite negra que cai e afrrnda o
mundo, "vit6ria" suprematista "sobre o sol", arrebatada por uma racionalidade extrema que 6
eclipse de si propria - dita "para sempre" tambdm pela sombra do corvo de poe, a qual
abisma no fundo do ch6o nio apenas a alma podtica do lirico, como o 6nimo explicadamente
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engenhoso do construtor absoluto da sua pr6pria emogao36; vit6ria que 6, enfim, a queda

ic6rica como "dial6ctica negativa" da condigio alada de dem6nios ou deuses como sejam, de

Goya, os vampiros (que adormecem e sonham a sua Raz6o de cabega prostrada) ou, de

Kubrick, o Mon6lito (cujo pousar ang6lico e terrivel ensina a fazer descer da vida i morte o

caminho que heracliteanamente sobe da inteligdncia instrumental ds estrelas: Goya, Poe,

Kubrick, Malevitch; por implicagEo, Picasso); a s6rie dos negros (i\T 203-205, "Participag6o

no sombrio / nas trevas"): de novo, todos; a s6rie da razdrcoisa/arma/instrumento: Eco,

Kubrick; por implicagio, Picasso; a s6rie da coloragio do iluminismo (branco, luz) dialdctico

(preto, treva): Poe, Malevitch, Kubrick; a s6rie dos voos de-cadentes (Poe, Kubrick); s6ries

estas que se entrelagam por sua vez helicoidalmente, emcomplexo.

O que se deixa ent6o descrever e descriptar em Celebes?

6.2. Obra de arte e animal ('6ser organizado') como impossiveis em acto:

da afinidade reflexiva belo/teleologia ir cifra da afinidade artelvida.

Reexame do Sistema como protectorado protector de uma filosofia

poderosa da subjectividade precriria (ou como ex-stase especulativo

do Se/Dst)

Prd-descriptando antes de descritpar (e de descrever):

Adorno ( f D7) equipara o Oa$po diante da obra de arte (aparicional em carne e

osso de coisa; e cousada e articulada at6 ao seu impossfvel, e, s6 nessa mesma qualidade -
que impossibilita quer o que aparece quer o aparecer -, aparecente) i estupefacgSo do

ordenanga que regressa do Zoo de Berlim exclamando: meu tenente, mas animais como estes

ndo existem! "Nio h6 tais animais <solche Tiere gibt es nicht>": n6o h6 tais entes, e nio hd

tal $ntico (tal mundo); n6o se visando aqui nem o representado (o pintado, o esculpido), nem

a representagio (a pinfura, como coisa/obra), nem o "referente" destes, mas esse modo de

ser presenQa revelodo - dos saDols de Van Gogh, das Musas Inquietantes de de Chirico -
que n6o € nenhum daqueles tr€s, porque dele se pode dizer eminenter: eis dois sapatos na
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escura lama - nem de tinta, nem pintados, nem quadro, nem calg6veis - nem coisa, nem
representagio, nem obra, nem artefacto. E ainda ali sendo dois sapatos em presenga, mesmo
ap6s assim enredados nas malhas da reflexividade, ndo afectados por nenhum destes modos
de consideragio segunda, n6o redutiveis a nenhum destes termos nem a alguma subtil
valOncia intersticial das suas diferengas. A existOncia de animais inexistentes 6 a
possibilidade (existente como possibilidade, n5o como existencia: como promessa) do
impossivel. E, na da arte, arefiguragio de uma l6gica modal obedecente is quadriculagens
da nao-contradigao e da Identidade (tal como o intellectus archetypus de KV. $ 77 alude ao
que fosse, na hist6ria por haver, uma experi€ncia expurgada do logos rigido - forma da
Selbsterhaltung sedimentada - para o qual 6 impossivel ndo separar e opor o contingente e o
necessi{rio); ainda que, na exegese imediatamente contigua, o autor parega r@uar da formula
desta modalidade abrupta para dentro de modalidades compativeis com e inclusas no quadro
nio-contraditoriamente identificador do ente, tal como ele vem historicamente dado nos
termos dessa mesma consist€ncia - "aparecer" (* ser), ..promessa,,,..como 

se,,, ..cifra (como
constructo), enquanto aspecto da apparitio[,, -, tornando este modal ismo l,gico da
Significagio (artfstica) em simples indicador hicido e interpelativo de uma modalidade
histdrica (e futura), rinica ontologicamente realizativa: 6 de novo aquilo que a mordacidade
luk6ksiana designava de historicismo abissal de Grand Hol,el e, nessa linha, se acrescentaria,
de esteticismo abismado: a arte como finico bastiSo restante de uma incitagio (note-se por6m
que nio como torre de marfim da subjectividade, mas como hist6rico-objectivamente
presente, inscrita e constitutiva do mundo humano) i pr6xis da consciencia; mais: A de uma

forma objectiva e estrutural do estado epocal da consciEncia de tiberdade.

O sabor da anedota como panibola da arte 6 ainda kantiano: os belos natural e

artistico comungam especialmente com os organismos [vivos] da natureza de uma t6cnica e
de uma teleologia "regulativas" (tamb6m ditas "anal6gicas", "subjectivas., ..problem6ticas,,:

Kv 269-270; 292'8; 318-9; especialmente o g 66); deixando-se entretanto escalonar a
seguinte s6rie dos analoga da t6cnica, por ordem ascendente de gratuidade e de
complexidade organizativas: a produg5o t6cnica segundo regras de adequagio de meios a
fins dados, p-ex. de um maquinismo de relojoaria (KU 292); a produg5o da obra de arte, a
um tempo por rcgra an6loga d tecnomec0nica e por sobre-regencia desta pela regra
"ingdnita" da natureza (andloga por sua vez Aquela regra tecnomecanica); a produgio, como
se por uma "t6cnica da natureza", do belo natural - por isso onologon da arte IKU 2g4l
porque naquilo que nesta 6 por sua vez analogor (subjectivamente teleom6rfic o) da tdcnica
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(objectivamente teleol6gica) -; se o caso de disputa de primazia na interpreceddncia entre

estes dois irltimos graus de teor de tecnicidade (como principio meramente reflexivo de

consideragio subjectiva dos fen6menos unicamente para efeitos de oriantagio o'regulada" do

exercicio da faculdade dejulgar a seu respeito) se resolve, reconhecendo que o belo natural

6, sem artifice, um anilogo jA afcstado da ars, supondo-a, sim, mas como modelo superado;

mas que a arte, reciprocamente, sup6e a operagEo cdlica natural nela (o gdnio), todavia como

sua condig5o contributiva, relativamente i qual representa pordm um retrocesso, pois tal

operagSo n6o se efectua sem a exterioridade, de novo transitiva, de uma mdo de artifice;

donde que ambos (mesmo que na assimetria que estala entre uma [como se] t6cnica de

artifex e uma [como se] t6cnica de natura\ se movem ainda no paradigma da exterioridade

t6cnica (e o belo natural, porque ndo <<vivo>37, n6o possuido de bildende Krafi -
conformadora e assimiladora nio s6 puramente intema e interremissiva entre partes e todo,

mas tamb6m da propria mat6ria de que se alimenta e i qual organiza, ao <organificaD -,
semelhando ainda (como que) a construgio de elementos que, nio construidos e construentes

entre si, o sio ent6o (como que) por arte) e da exterioridade intuitiva das "formas

superficiais" (por oposigio its subcutdneas, orgdnicas: KU 293-4): o "ser" ou "produto"

"auto-organizado" da natureza, "perfeigSo natural interna", est6, por conseguinte, como

teleomorfo, al6m da analogia artistica / t6cnica (KU 291-2), e reserya-se um lugar de

excepgio nos graus escalares de perfeigio teleol6gica. (Excluimos aqui de consideragio os

casos de predestinag5o, diriamos hoje, ecossistdmica - Cf. p. ex. 298-9). Que a perfeita

mediagEo reciproca de partes entre si e com o todo se aproxime da que vigora, perfeitfssima,

entre meios e fins (caso em que as partes teriam tamb6m que ascender a partes totais), 6 em

suma o sonho da obra de arte que fosse <<viva>>, da construgio de sentido que, transcendendo

o mecanicismo, perfizesse - organismo sem fim e z6on athdnaton - seus meios em toda a

parte e os fins em todo algum. Mais que vida: espirito e apparition. Esta subtil guinada que

acabamos de imprimir a tio est6vel esquema

(e que lhe dialectizar6 de ora em diante gradualmente o iluminismo, passando a uma

leitura substractual dos conflitos latentes em Kant, conflitos de um alcance e qualidade

diversos dos que o pr6prio fil6sofo se p6e como problemas, porque atravessando tanto

estes como as suas solug6es criticas, e repondo assim o par problema/solugfio a um novo

nlvel de problematicidade que afecta talvez at6 mais esta irltima do que o primeiro),
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reverte a precedente hierarquia de perfeig6es dos tipos de teleologia, que parecia privilegiar
aquela que 6 a do organismo: ora, 6 a sua mesma internalidade (todos os fins s6o tamb6m
meios) e sistematicidade (todos os meios sdo tamb6m fins: KU 296) que parece tolher esta
riltima numa autotelia demasiado perfeita e fechada, por permissao exaustiva da fungio
teleol6gica para um horizonte de fins inteiramente dados em presenga e rigorosamente
coincidente com o dmbito daquela fungdo: o proprio organismo como perfeita reciprocidade
de meios que s5o fins e destes que s6o aqueles. 0 ser organizado, como..fim natural,,, fica
aprisionado na srut propria armadilha, a de uma completude auto-remissiva que equilibra o
fim consigo proprio e cujo tempo, tendente ao presente simultaneo da reciprocidade das
acades finais como outros tantos meios em compresenga (vida presente parada, assim, na
esfericidade da sua pr6pria pl6tora), deixa de temporalizar: nada admira, ent6o, que seja a
apresentagdo dosfins naturais que sdo os seres organizados (KU 303) a sugerir..a ideia de
um grande sistema de fins da natureza" que n5o apenas incluisse os fins naturais internos (a
forma interna autot6lica da ervinha [KU 299], e os externos (a cadeia alimentar: a erva para
o gado, o gado para o homem [KU 300]), como tambem a bele za prodrnida tio
prodigamente pela natureza t$ 421 agora "objectiva[da] no todo da natureza enquanto
sistema" [KU 303J, e mesmo a reinscrig5o do mecanismo das causas eficientes
("heter6nomo" A faculdade de julgar, que ai recebe o seu principio de outra faculdade, o
entendimento [KU 319]) adentro num sistema dos fins [KU 304J, desfazendo-se do cuidado
de "nio danificarmos o principio do mecanismo da [sua] causalidade,, KU 301] ao
distinguir deste, objectivo e determinante, o uso regulador e subjectivo que pela faculdade de
juizo reflexionante 6 feito do principio das causas finais [ibid.J, a propiciar a reconciliag6o
entre causalidade necessdria da natureza e causalidade livre suprassensivel, que a solugio da
3" Antinomia da razlo pura prometia, e de que a compatibilidade entre reflexio teleol6gica e
determinagSo eficiente (KU Lv), testemunhad a passim na 3u Critica, dd encorajadores sinais,
s6 podendo todavia haver interesse intelectual por tal indicio significativo na medida em que
se saiba conservar precisamente intacto o car6cter de desinteresse puro que o constitui
essencialmente numa relagio s6 assim indicial.

Quer dizer: a completude exemplar do "ser organizado e organizando-se a si mesmo

[comoJ fim natural" (KU 292), dispensando a causalidade artesa exterior que forjasse as
partes em vista do todo como fim (1" condigdo do ..fim natural,, [KU 290]), em favor de uma
produgao reciproca (morfol6gica e conectiva) das pr6prias partes umas ds outras (2"
condigao [KU 291]), nisso produtoras de um todo cujo conceito, agora, deixa de ser apenas
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causa flnal transitivamente intencionada (por uma inst6ncia pensante exterior), para,

produzindo-se a si mesmo como causo sui, fazer coincidir causalidade eficiente,

causalidade final e conceptualidade generativa3E (em que a oovida do conceito" llteraliza a

sua metifora: o cousor eficiente [in re) sendo duplamente reciprocado como

"simultaneamente efeito mediante causas finais" f"in menle ref', se assim se pode dizer]) -
esta completude modelar, em que a total mediagdo reciproca n6o 6 apenas uma fungdo

pens6vel e final (como ars), mas uma fung5o produtora e eficiente (como vita), conjuga e

acorda de tal maneira a ordem mecanicista com a teleol6gica (adunando-as no ente exemplar

que 6 o ser que vive), que nessa dppovrt mais ou menos &q""d" e mais ou menos

conjecturalmente pr6-estabelecida se deixa ler o prentncio de uma compatibilizagio

redentora precisamente linal (e de per si, "viva": n5o necessariamente providencialista,

"espiritual") entre a ordo da necessidade (leia-se, na racionalidade da formulagio civilizada,

o espasmo recalcado do medo: a enxurrada cega das cadeias causais impardveis e j6 em

andamento, pura treva incomut6vel de Passado) e a da liberdade onde 6 feito aceno e

imperativo ao Sujeito que reganhe a sua autonomia, perdida no gambito transcendental pelo

qual aquilo que a si mesmo se d6 com uma mio -

ser ele, na pessoa do seu Eu penso como maestro polanzador da orquestragEo da

natureza pelo entendimento puro, a espelhar-se categorialmente no correlato 6cran da

objectidade de um Objecto nisso subdividido (a nosso favor) em uma alteridade

absolutizada mas exclusa, a da Ding an sich, e uma alteridade objectante mas

antecipadamente regida pelo pr6prio saD-ob-jectante dessa ob-jectada objectAncia dela, o

Sujeito -,

a si retira com a outra: sc., espontdneo instaurador da ordem determinista domesticadora do

perigo absoluto de alteridade da Natureza sob as suas circum-copernicanas leis (de novo ego-

geoc&rtricas), e ai mesmo primeiro grande dialecta do senhor e do escravo, o Eu da

consciOncia sint6tica abandona-me, a mim (a quem sempre dever6, por6m, poder

guardiimente acompanhar) i minha sorte como sujeito objectivado no meio das coisas, no

meio do mundo objectal, senhor dele com ele de novo escravo, e exilado em minha propria

casa). Com efeito, a natureza cujo determinismo n5o s6 o assola e o cerca, como o incorpora

mesmo, e assimila enquanto instdncia costurada no seio da sua concatenagio fenomdnica de

objectos efectuados em sucess5o causal uns pelos outros, essa famosa natureza nomotdtica

nio 6 tanto um puro outro do Sujeito (a menos legal s6-lo-6 bem mais: quanto mais
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contingente, mais teleom6rfica), como (Cf. KU 313) a reprojecaio do auto-desdobramento

sin+etico origin6rio em que a subjectividade como "transcendental,, (ou ontol6gico-
manifestativamente acompanhante e re-posicionante do 6ntico "por manifes taf, e nisso
oclusivamente [em si mesmo] outro), consiste e, pois, consiste para si mesma, desdobrando
enteo neo s6 transcendentalmente, mas ent5o por isso tamb6m empirico-projectivamente a
sua pr6pria subjectividade a si mesma. Subjectividade capaz de transcend&rcia mas apenas

nos termos de (e cabimento em) abertura do contomo aperinte que s6 ela para si pode
desenhar ao di-stanciar-se de si a si mesma e ao perder-se assim secundarizadoramente de si
nesse desdobramento que a (se) fecha "fora" ao abriJa (-se), ou que €finitude ex-sistente e
"transcenddncia finita'tre. Esse desdobramento projecta (transcendentalmente), no
transcendental e como transcendental, a alteridade que serd a do ser actual; essa alteridade-
tipo de absoluto (inacessivel) 6 projectada como alteridade-tipo (acessib iliada) de ob-
jectualidade; mas a subjectividade transcendental - a Subjectivagio que puramente d6 lugar
manifestativo -, projecta, ro desdobramento-de-alteridade transcendantal, tamb6m a
alteridade a esse transcendental, o qual 6 assim nele mesmo previsio do seu outro, o
empirico; e o desdobramento de transcendental e empirico d o ultradesdobramento do
desdobramento pr6-vidente de alteridade (fenom6nica, manifesta) a si mesmo em que toda a
construturaqao do transcendental (fenomenalizante, manifestabilizante) consiste; e se a ob-
jectidade do objecto transcendental fazparte do arco de correlagio de si i alteridade em que
o arco da subjectividade transcendental em toda a sua amplitude propriamente consiste,
entio tal Subjectividade ndo poderia senSo ser exemplarmen e - como Subjectividade que 6
desdobramento de si, Sujeito, ao seu outro, objecto - autodesdobramento para si mesmo
(sujeito) desse arco do ser-se alteridade (sujeito/objecto) desse s6 poder ser o para si do
objecto ao de alguma maneira se p6r na posigio do objecto ao pdr-se como o p6r (para si) a
posigio de objecto, ao experienciar estruturalmente ser objecto e fen6meno para si, e ser
exemplar e prototipicamente essa ex-sist€ncia. Os objectos s5o objectos para o sujeito sob, e
propriamente nos carris de, a condigEo de este o ser para si (empiricamente) na medida
mesma em que i esse sA-lo para si (transcendentalmente). "A natureza" nio me limita, pois,
como finito nela e por ela: a sua posigSo 6 a da minha finitude. Esta finitude da
subjectividade - ou a subjectividade como finitude - consiste, em suma, em ter ela que
(desdobradamente) se aparecer diante, para de todo aparecer e ser aparecimento: o que quer
dizer que nao o 6 imediatamente "em si mesma,, para si, mas numa (auto)mediag6o /
finitizagao origindria para si, apresentando-se sob as condigdes de apresentag6o (de si e de
tudo) que ela mesma se dd e em cujo doar-se consiste. Essa doagao de condig6es de
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manifestabilidade chama-se, nesta Subjectividade, tambdm a "sensibilidade" a (ao ser

sensibilizadora para si enquanto sensibilificadora de) o que por essas condig6es "de" aceda

"a" manifestabilidade, no sentido em que o transcendental menos filtra um manifestandum

que seja ooem si" e de si mesmo um "Etwas, was da erscheint", que ai - no lugar dele - j6 se

manifestava, do que manifestabilizano seu da, no seu "ai", ao qual ele 6 [Dasein: Otre de ld,

sein das Da], o que s6 ai e s6 assim se toma da ordem da manifestidade como tal, ou que s6 6

manifest5vel e est6 manifestando-se quando, como e <<enquanto>> "manifestabilizado", quer

dizer, eclodido (feito / deixado eclodir: "idealismo transcendental", momento ontol6gico)

manifesto ("realismo empirico", momento 6ntico).

(Por <<enquanto>>, entenda-se, nio um segmento de duragio empirica intratemporal,

mas: <<durante o tempo), q.d., "sempre", mas numa condigio de haver, dependente da suo

prdpria adveni€ncia: o "enquanto" 6 a propria temporalidade-condicionalidade).

(Por manifestabilizar entenda-se a figura duplamente adverbial - nem verbal nem

substantiva - de um possibilitar efectivante, nio por permitir passivamente como condigio,

nem por passagem activa a acto, mas por conservagdo da actualidade do seu efectivado em

condigSo de possibilizado: q.d., o empirico-real em condigio de "idealista" e de

"transcendental", vocabul6rio erkenntnistheoretiker que obnubila o caricter de pura eclosio

ontol6gica manifestativa td)'f0era] sem anteparas em qualquer sujeito ou presenga real jd

dados em sua positividade 6ntica s6 a partir da qual entSo indagar retrospectivamente sobre

as suas condigdes (at6 is metafisicas), mas nisso mesmo ndo abandonando os seus termos

fixados de inteligibilidade Ontica e "natural" j6 assentes e naturalizando consigo e a si

qualquer outra e incomensur6vel inteligibilidade ou compreensibilidade p.ex., a "do Ser",

termo cuja articulagio definida menos magnifica hipostaticamente o verbal gedacht, que

Heidegger em relag5o a ele sempre pede, do que, nisso, o familiariza como a um bem-

conhecido <Bekanntes> tratado por tu, anexado ao circuito dos itens

'odescongestionadamente" transaccion6veis, recolh{veis numa inteligibilidade j6 instituida e

identificadora).
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6.2.1. correlagiio e diat6ctica sujeito/objecto: sua positividade

A conservagio, €ffi Adomo, do plano (assim positivado) da dialictica
Sujeito/Objecto que tudo medeia e em que tudo se medeia, exce,pto a si pr6pria nesse seu

plano sempre jii assente em realidade, e sempre j6 tendo dado por assente o sentido de

realidade, de ser, daquilo que 6, e escolhido no seio do que 6 aquilo que o estrutura e que

constitui sentido e modo de advenidncia de sentido - esse procedimento marca, para Adorno,
o seu limite filos6fico. Posto e pressuposto um horizonte de sentido em que hist1ria, prd-
histaria, nattrezq, ente, homem, nio sdo questionados senio gen6tico-retrospectivamente,

quer dizeE a partir do seu j6-dados, e n6o no seu significado de presenga nem no de lhes

acompanhar a doagSo de presenga (demitidos como abstracades tardias e produtos mediados
posteriores de uma consci&tcia hist6rica; quando reciprocamente o mesmo se poderia dizer
dos mesmos ntcleos semdnticos 'ohist6ria", "sujeito", etc., inteligibilidades nio mais
primitivas e inteligibilizadoras da de ser, ente, exisftncia, do que estas daquelas, e naquelas

imediatamente co-significadas), a focagem do pr6prio horizonte e do ir a limite de
consideragio 6 abandonada, e um denodado interesse mundano se apossa de um empenhado

programa de investigag5o de urg€ncias e de tem6ticas imanentes. E 6 unicamente a partir do
contexto de imanCncia que qualquer indicagEo de transcensSo de sentido (n6o) pode ocorrer.
Nao 6 na Parte I da presente investigagio que o assunto pode sequer ser preparado para

enunciagao; limitemo-nos a notar aqui que a adopgio de uma mundividencia natural, dentro
da qual e em cujos "termos" (v.g., portes e limites de sentido) entlo fazer cn)zara lucidez de
todas as criticas e de todas as dialecticas, j5 deixou abandonada antecipadamente a manobra

conversiva abissal que d6 limiar i filosofia, exemplarmente: fazer rodar o olhar (e .toda a
alma" e todo o corpo), em periagog€, quando todas as direcgdes est6o dadas exaustivamente

A perscrutagio: aquilo que nos era f6cil fazet na Caverna, toma-se incompreensfvel aos seus

prisioneiros fazer aqui onde estamos. E, todavia, se nio se trata disso, de nada se trata (ou,
apenas, de "Filosofia" nos seus sentidos patrimonial ou metodol6gico). Em Kant, como
vimos, a "correlagio Sujeito/Objecto" n6o 6 um incanceld,vel e intransponivel dialdctico,
mas muito mais um problematizador intrlnseco nio s6 de cada dos termos face a si e face ao
outro, mas de ambos face i estatutizag6o da sua ocorr6ncia mesma em absoluto, i.e.; quanto

n propria eclosEo de manifestagSo, e ndo quanto i estratdgia de partilha relacional instalada

no campo de realidade do manifesto, depois entio infatigavelmente questionado quanto a
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todas as mediagdes, menos a dele pr6prio como "imediato" (q.d., como - dando-se; o que

nlo 6 nem "mediato" nem "imediato", termos do diferente 6ntico, nio do diferencial

ontol6gico). A nio compreens5o ontol6gica deste dar-se (irredutivel, n6o A mediagio, mas ao

ciclo bin6rio do mediado / imediato) impossibilita, no seu topo est6tico sim6trico, a aceitagio

de uma presenga imediata, "como se natureza", da obra outrossim puro constructo - e em

primeiro lugar da apar6ncia de n6o o ser. Tal como tudo 6 ontologicamente mediagilo e

mediado, entflo tamb6m assim esteticamente: o imediato da apparition funciona apenas

como apar€ncia, cujo momento 6 todavia necessdrio um infimo instante apenas p:ra

emprestar sorriso e uma modalidade 6tica especifica - a de um como que promessa

/esperanga - A qualidade (n5o-ilus6ria) em que tal apardncia logo se desdobra, a de cifra de

um mediato remoto: o Reconciliado (mas n6o se desdobraria se a cifra nio fosse, como

respectiva ponderagdo em mero anrincio incerto e enigm6tico, a daquilo que cintilou como

aparentemente imediatamente presente e presenga mesma do Imediato). Nno compreendendo

o Imediato sen6o como complementar do ciclo das mediag6es, e a transcend6ncia sen6o

como modalidade de uma spes "metafisica" nascida da mais negra imandncia (nas passagens

de At j6 comentadas no Cap. [, como na derradeira sec96o de ND), nEo pode Adorno ver

nele, ontol6gica e esteticamente, n6o o Imediato, mas o diferencial ("imediato", se se quiser,

mas apenas porque n6o mediado) do pr6prio ocorrente em mediagSes, o ente. Esse o sentido,

em IJK, do daP: n5o a imediatizagdo de um factum a um fecit e de um quod a um factum,

mas o eclodir de tudo isso.

Para todos os efeitos "reais-empiricos", porlanto, o sujeito, fen6meno do sentido

interno e corpo dos externos, n6o iguala imediatamente espontaneidade (do entendimento) e

liberdade (da razio) devido i (auto-)finitude da sensibilidade que, pura estrutura condicional

de apresentabilidadg o cumpre ao atras6lo em apresentagio condicionada a si mesmo como

fen6meno; sensibilidade pela qual tambdm a liberdade se n6o igualani imediatamente a si

mesma como moralidade e como Bem, o duplo postulado pr6tico enunciando as duas

reconciliag6es a haver a cuja dist6ncia ela se encontra de si mesma ao encontrar-se-o do seu

outro. Numa palavra a reconciliagio do sujeito (liberdade) com o seu outro (necessidade) 6

em primeiro lugar a reconciliagSo do sujeito consigo mesmo (sensivel e supra-sensivel,

te6rico e pn{tico, fonte para si mesmo do seu ser necess6rio e do seu ser liwe, objetualizado e

si-mesmo), e a da operagio sacrificial e alienante de auto-alteridade em que a Subjectividade

houve hist6rico-primordialmente de consistir para subsistirao, e de que as paralisantes

dicotomias do transcendental - palco menos do tr6gico do que do heroismo do espirito - sio



o supremo transe e o desfecho sintom6tico no Ocidente. O destino paradoxal do sujeito auto-
sacrificial kantiano, e o paroxismo das sinuosas vias de recuperagio das cifras de metafisica
que o interesse critico darazdo empresta d grafia do seu interesse metafisico

(o "alargamento" postulativo, mas apenas prdtico; a..conformidade a fiis,,, mas sem

fins; o "sistema harmonioso" de todos os planos de realidade, mas als ob;,,devs,,, mas

como ideia, e esta, mas como reguladora),

fazetr do processo interno da filosofia kantiana uma das cumeadas da dialdctica do
iluminismo: o sujeito reificado no mundo, agindo agido como momento da concatenag6o

determinista da natureza onde se vC aparecer como fen6meno, repete o ritual circular da

causa / efeito e 6 mimese racional da mimese (proto-racional). Essa reificagao 6 resultado da

sua liberdade (da activa espontaneidade constituinte copemicana); com ela h6 que p6r em
unissono uma segunda e uma segunda vez a liberdade (espontaneidade aginte e moral, nio
constituinte e r€presentacional). Essa vocagio unissonante, nio se satisfaz com harmonizar
ordens dispares, mas quere-as coincidentes e identificadas uma com a outra -comegando por
harmonizar ordens heterog6neas de instaurag5o de acontecimento (q.d., de causalidade)

sobre uma instdncia que, discemivelmente proveniente da converg€ncia de ambas, as

consubstancia ainda discernivelmente como duplo "acordo" de um efeito com a sua dupla
causalidade (KU LtV), como realizagio efectiva de uma "concordincia', (f&rd.) das

contradit6rias como contradit6rias

(assim, o efeito de uma causalidade por liberdade e de uma causalidade por necessidade,

tese e antitese ambas verdadeiras, nio 6 contraditoriamente liwe e necess6rio, mas ponto
testimonial da reconciliagio concordante dessas duas ordens antin6micas e separadas

que v6m a encontro e coincidem sem se desfazerem uma i outra ou uma na outra):

mas tendendo num segundo momento a generalizar em sistema essa concordancia, quando
passa de um tal regime de concorddncia, equipardvel ao zweckmcissig ohne Zweck,a um de
subordinagdo' pelo inteligivel livre e determinante da propria causalidade da causa natural.l,
fechando em sistema da coincid4ncia subordinativa das duas ordens, por rebatimento
determinativo do plano de uma sobre o plano da outro (como que sobrecausando
intracausalmente nela as suas causas), o que comegara por aparecer como um acerto
concorde das duas ordens em pontos da sua solta e liwe vinda i converg€ncia.
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6.3. As <<ruinas circularesr> da Hist6ria como perp6tuo regresso auto-

idOntico a si mesma, e o fcone opaco dessa temporalidade como

opacidade do al6m-hist6ria - nuances da obra ao negro

6.3.I. A Hist6ria como circuito DA e a Modernidade como pontualizagio desse

circuito: o tempo-parado do espago total da razio e "o diabo no

campaniriot'

Escapar-nos-ia o prop6sito de DA se entend€ssemos seminticolexicalmente a

generalizagdo do "iluminismo" a partir do setecentista, que se elevaria assim a pico de

antonomdsia do seu pr6prio alastramento metonimico pelos tempos. A "Aufkliirung" n6o 6,

por6m, modelar de uma analogia extensivel, mas culminante de uma estrutura enquistada

cuja ess€ncia - social e processual - precisamente nio se deixa compreender por derivagio

das caracteristicas do movimento cultural europeu hom6nimo, ideologicamente veladas para

si pr6prias. Que "o" Iluminismo venha entretanto a poder dar o nome ao fen6meno de fundo

que pelo contr6rio o perspectiva e explica a ele, deve-se i conjungio tipica de uma (c)

caracteristica, de um (p) equivoco e de um (y) valor posicional; respectivamente: (o) a pulsio

de elevagdo do humano i soberania de uma racionalidade universalmente esclarecedora e

auto-realizativa (se o "Iluminismo" 6, na sua ess€ncia hist6rica, um processo profundamente

diferente do generoso e exigente programa de elevag6o do humano d razio, i lei moral ou ao

saber absoluto, que tanto enobrece o do s6c. XVIII - e tanto, que n6o data do s6c. XVIII, mas

de milenares eras is quais o iluminismo deste precisa e definitoriamente se op6e: a pr6-

hist6ria mitica -, "este" riltimo consuma todavia uma das mais profundas tend€ncias

"daquele", a de o culminar: que o faga como cumprimento de uma catastr6fica progressio e

respectiva autodissimulagio, 6 o que permite ds Luzes, outras de si mesmas, darem nome a

esse Jea outro, que lhes 6 a ess€ncia que nelas se perfaz); (p) a errada suposig6o de pureza

acalentada por uma tal raz6o sobre si mesma, que assim se d6 por historicamente essencial e

n6o heteronomamente derivada, bonus honestum e n6o instrumento de lisonjeira e irresistivel

eficAcia, positivamente progressiva por definigio e jamais negativamente redundante no seu

oposto regressivo, restritiva do diAmetro da racionalidade ao nio reconhecer a sua raiz <<nio

iluministu na do mito, a saber, o sentido e natureza profundos e outros - inclusive miticos -
da sua pr6pria, iluminismo, enfim, convicto da sua singularidade epocal no topo de uma
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hist6ria ascendente em vias de inaugurar nele a sua maioridade; (y) por isso mesmo
inevitavelmente realizando o seu contr6rio ao realizar-se ultimamente, q.d., ao <<alcangar o
seu fim>> no duplo sentido de, plena consumagio cumulativa do que o iluminismo sempre foi
- regressSo sacrifical duplicando-se em sombria silhueta ao menor avango, n6o por acaso
crismado "conquista" <Emrngenschaft> -, consume ent6o tambem esse trago de regressro
que o atravessava e que com ele progredia at6 Aquele ponto em que, progredido ele A eclosio
da sua plenipotdncia, progredida seria com ele, nele e como ele a sua regressividade d co-
eclosSo da propria regressdo como tal, n6o sob a forma de um regresso de factoao at6vico,
mas na de um regresso "avangado" do atdvico no seio e nos termos da pr6pria racionalidade
progredida, mitica do seu mitico dialecticamente pr6prio e nio reactivadora de gestos e
regimes de comportamento ancestrais aflorando inusitadamente intactos. Deste ponto de
vista, o n6 de estrangulamento da hist6ria n6o consiste em nenhuma ciclicidade empirica de
recaidas alternantes da civilizagio na barb6rie, a hist6ria nio 6 parada por encurvamento
numa especie de alcatruz repetitivo, mas, muito mais insanavelmente, o Iluminismo, por
esquecer - e ser necess6rio esquecimento e positivag5o-naturalizagio-ontologizagdo de - a
sua pr6pria g6nese, consuma a regressdo sem regressar, elevando-a a um patamar tio
avangado - o da coisificagio-"naturaliza gdo" absolutas pela razdo social-racionalmente
dominante como inv6lucro total - eu€, precisamente por isso, irregredivel porque avangado /
paralisado nessa progressSo porque amarra do at6vico (irreconhecivelmente actualizado).
Essa actualidade 6 a de uma actualizagao, pelo Iluminismo, do elemento proto-racional que,
no interior da inteligibilidade imediatista mitica, prometia a esta a sua realizagio optimizada,
nio como realizagio transposta i altitude de um plano que lhe realizasse de outro modo os
seus fins - os da identidade, que a mimese, toscamente... apenas imita -, mas que a
realizasse nos Jerr.r, dela e dele, fins comuns, de tal modo que a progressio que vai do mito e
razdo 6 a progressio do proprio mito a razAo, transportando ele assim, no seu proprio
avango, (a) a si pr6prio como regressivo, (p) ao seu pr6prio avango como o dessa
regressividade, a saber, a regressividadejd 6 (l) a do seu avango at6 ir razdo e n6o o desta
sobre ele sen6o nessa exacta medida. Regressar dialecticamente ao mito significa, pois,
regressar d pr6pria forma que desde sempre d a portadora que faz avangar e aperfeigoar a sua
pr6pria regressividade origin6ria, tomada ali6s cada vez mais regressiva nesse avango, que
ao mesmo tempo consiste em esquecer os elementos sanantes e reconciliadores que apesar de
tudo se escondem na vertente promissora e benigna do empreendimento mftico-mim6tico (e
que, se despoletados, revelariam, em cor$ugagio feliz, os que n6o menos se albergam nas
correspondentes virtualidades de uma ratio que se libertasse da sua pr6pria auto-
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instrumentalizagdo i viol€ncia de uma dominagSo universal salvadora que 6 a sua - e

universal - perdig6o). N6o se trata de que a idade iluminista da razdo se visse amaldigoada a

regressar a uma forma arcaica fixada - outrossim, no seu refluir, reinveste ela o dinamismo

de progressividade de si que uma tal forma veiculava desde a sua origem, perpetuando assim

essa origem atrav6s da longa duragSo da sua promog6o hist6rica at6 d perfeita realizagdo do

que (n)essa origern (se) originava e (se) fazia transitar at6 ao reencontro autot6lico do proprio

originririo da origem, agora exponenciado a uma perfeigdo tal que o torna em inamovivel

recapitulagSo infind6vel em anel fechado do todo de uma hist6ria encalhada desde - e numa

- falsa partida. O Iluminismo 6 a consagragio da origem arcaica no que esta tinha de

dinamismo de auto-originagio /-perpetuagio /-consumag6o: regressando ao pr6prio afluxo

daquilo que atavicamente lhe advinha, este riltimo perfaz-se ao n6o mais advir ainda, mas ao

refluir sobre o seu pr6prio afluir investinte, reinvestindo-o e transformando-se no reiterar do

seu pr6prio puro reinvestimento: tal eterno retorno e s6 por si j6 mito. Essa actualizagdo da

origem autototalizada em Hist6ria, como actualizagio e contemporaneizagdo a n6s da

propria hist6ria pretdrita enquanto o presente mesmo em que estamos, 6 a actualidade. 0
iluminismo - nio como corrente humanistico-cultural cimeira do sdculo XVm cumprindo

eras de tacteantes anseios de um quaerens intellectum da preciria humanidade e instaurando

heranga para os grandes movimentos subsequentes na esteira de prolongamento ou de

reacaio ao por si aberto -, mas como estado dial6ctico de si mesmo, estado de impasse

circular em que as novas formas da razdo integralmente racionalizadora do todo social de

uma "vida que ndo vive" <daB das Leben nicht lebt> ()\f MD e de uma "vida estragada"

<beschiidigtes Leben> (no subtitulo dos Minima Moralia) apenas redundam a desvairada

ultra-consumagio da consumagio (de Hollywood a Auschwitz, do

Spiitkapitalismus/lndustriegesellschaft ao bolchevismo; mas o mesmo € dizer de Ulisses a

Hegel e do feiticeiro paleolitico i mediag5o racional integral do material na composigEo da

musica sive societas webemiana), sem nada acrescentar, nem ao lluminismo do sdculo

XVilI, nem ao de 15.000 a.C.: este Iluminismo cuja dialdctica o esferiza em iluminismo - 6

a actualidade em que estamos. Mas 6-nos a actualidade enquanto de si e da Hist6ria como

espago totalizado; quer dizer - nio por uma reversio a momentos idos da hist6ria empirica,

mas por regresso ao e do 'otranscendental-hist6rico" dessa mesma hist6ria, (v.g., nascido nela

e, pois, mut6vel, mas fazendo-a nascer e, pois, nela imutabilizado) - estado de presenga do

acontecimento presentificado da absoluta longa durag6o (Braudel) da Hist6ria como cenirio

irnico auto-id€ntico no qual estamos feitos estar. Os seus epis6dios sio os nossos, os de

Ulisses somos n6s, de novo ningu6ns em chapliniano magoamento. O anacronismo da
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caracteizagao de odysseus como "primeiro burgu€s" 6 o anacronismo de uma hist6ria que 6
acronia'oestarexpostoaopresente-dhist6ria-edsuaorigem-v€maomesmo.eueo

nosso 6 um estado de presenga imobilizadamente na hist6ria ("progressio,,) e d hist6ria
("regress5o"), 9ue o regresso de uma razdo ao mito o qual djd razdo a qual d regressdo ao
mito mxifesta atd que ponto a formula can6nica de DA s6 6 a compreender i sua segunda
pot€ncia dial6ctica, que viemos de explicitar - o reconhece certeiramente Stanley Kubrick na
sua odisseia, que vd o primeiro astronauta no Ulisses hominideo e o primeiro spaceship no
osso, signo morto da morte e esqueleto secreto darazdonas suas aventuras.

6.3-2- "une valse i mille temps,r: a Hist6ria como uma eterna viena de caras
conhecidas segundo stanrey Kubrick - fotogramas e digressOes

6'3'2'l' Troca valsante dos tempos no tabirinto da sua intercontemporaneidade: o fio
de Ariadne dos raccords na cine6stica de Kubrick

Aquele salto de traplzio conspicuamente praticado por Adorno em tipicas
analogagoes sincr6nicas como o da optimizagio funcional, por parte de uma libido
conduzindo-se more geometrico, do uso de Juliette, em Sade, com a da linha de montagem
na produgSo industrial, pelo capitalismo, e ambas com a dos empilhamentos orgi6sticos qza
ginasticagio libidinal do aparato estratificado do bin6mio m6gico Afteitsteilung/
fungibilidade universal (nEo hd a indiferenga horizontal dos id6nticos sem a vertical da
hierarquia que os terraplana), ou a da renegagdo, pelo spats til de Beethoven, do
hegelianismo feliz da possibilidade de reconciliagio legitimada do universal com o (e pelo)
particular e o sujeito; e nas diacr6nicas ou anacr6nicas como a da minricia catalogal
mondstica com que a mestria dos dtbios valores limiares que assiste ao censor do studio
hollywoodiano se compraz tanto a cortar como a recortar os languescentes debruns do
er6tico - um tal golpe de vista "anal6ctico" (ou anal6gico dialecticamente, quer dizer, s6 por
razio (dial6ctica) de semelhanga entre um positivo e um negativo) toma em Kubrick, na
pelicula citada, a forma tdcnica de roccord: enganchamento do plano seguinte no
antecedente' os tr6s raccords do filme encontram-se distribuidos como dispositivos de
amplifieagao extrema do perimetro precisamente (I) na abertura, (II) na aparente elipse (de
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muito pouco: a da invari6vel homogeneidade "sem hist6ria" da Hist6ria humana...), que une

por metamorfose do seu hifen, do seu mison silogistico, pr6-hist6ria e futuro, (III) e na

grande proliferagSo de figuras do esferico, do rotativo e do orbital, do globo, da ocularidade

e do re-nascimento que - ap6s o disparo hipnoticamente rectilinear da viagem trespassante

do espago-tempo em aceleragEo <piramidal> sobre si pr6pria, e ap6s a placidez da srasis nos

salOes onde toma lugar o sistema de elipses temporais em que "o resto da vida" se vC (?)

sugado por dobras de tempo -, encena a ambiguidade de um final inacab6vel, suspenso no

morfema da rotatividade que circunscreve o equivoco limiar de um Novo que se d6 por6m

anunciado segundo o mais escrupuloso protocolo do retorno que se perpetua. Marcadores

maximamente intencionais de enquadramento, estes raccords do filme a si pr6prio e a outros

(faltando aqui as outras faces, mostradas noutros filmes, de cada um dos dois raccords

extremos) constituem-no parte de uma ligio de perplexidade em triptico que regressa do

apocalipse at6mico que fecha Dr. Strangelove ao deserto "auroral do homem" llmaeem 9..|

que talvez aquele (re)abra (primeiro raccord: a explosio nuclear v€-se <<agora como um outro

outrora>: como a do sol nascente); para identificar osso viravolteante e rodopio pairante da

nave liberta de horizonte no seu ominoso <<e a clava que subia era nave que caio> (2"

raccord, secundado por um, musical, chamado "Streuss", que une dialecticamente o verso e

o reverso do carrossel civilizacional ao bin6mio dos dois compositores ironicamente

hom6nimos: v.g. iquele de ambos que celebra o anunciador do super-homem, que 6 Richard;

e ao outro, Johann, que imponderavelmente suspende a pr6pria espera no rolar valsante

sobre o eixo despreocupado de um puro retorno mitico feliz, <<sem grandes odisseias>; assim

igualando, mediante o symbolon da valsa-rotagdo-orbitagSo das esferas planet6rias, o

instrumento-anna que 6 osso-nave ir inoc€ncia de uma <naturalidade da natureza>

ostensivamente ciclica no seu "ritmo c6smico universal", essa harmonia das esferas a,$o

sacerd6cio o mito insinuard nos da filosofia). E j6 estes dois raccords, na interremissividade

dos seus tempos cronot6picos, sub-regidos pelos seus raccords surdos ao raccord musical,

deixam enfatizar que "Dawn of Man" ao som do Zarathustra 6 o superhomem ao som

hom6fono do Homem; e que anunciar um e o tempo de um, 6 anunciar o outro e o tempo do

outro, permut6veis e, na verdade, indiscerniveis. O que o riltimo raccord testemunhar6: a

face bfdica, fetal, do Homem/Superhomem que nasce "cosmicamente" reverte, fatal, o ciclo

- 6 a de Malcolm Mcdowell / Alex llmaeem 10.], com ctrjo facies abre, no filme seguinte,

esse mecanismo de rel6gio (clockwork) que trabalha o fruto da vida cor de poesia (orange: I

Cloch,vork Orange), o mecanismo da propria reposig5o totaliteria da ldentidade, de que o

filme trata ultra-adornianamente ao deixar produzir-se a sarc6stica anagn6risis final (ligio
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moral n6o indigna dos Minima Moralia): que curar-se do "Bem" seja regressar a Beethoven,
Ludwig van' Raccord ndo mais moralmente minimum que o qrre raccordasse uma certa
wagneizagdo de Wagner (e jA a deste) com Auschwitz ou a dos Grandes Compositores com
a ind0stria de palco que os igualiza em digestibilidade ritualizada i hipnose diat6nica
reificada do tam-tam da Pop. Quer dizer: somos postos a girar face a um filme ciclico, ele
pr6prio comegando j6 comegado, "mutante" ou neo-retornante do seu proprio futuro
apocaliptico, esse passado (o antes do "2001" 6 depois do o'Dr. Strangelove,,, por6rn" nio
empiricamente, como sua consequdncia "outra vez", mas dialecticamente como sua
compreensao retrospectiva: os tr€s/quatro raccords vio de embriao em embrilo); um fitme
que anuncia o Superhomem no hominideo (e, pois, a este ainda e de novo naquele), e onde
um Prometeu teiforme (Mon6lito luminegro) indica solsticialmente a aquisigio
transfiguradora comum a todos os seus iniciados - a saber, a do instrumento, mal menor
aniquilador do medo e expansor de sujeito e mundo, reliquia saida da morte e a ela
retornante, nisso contendo e contando j6 a satumidade da sua hist6ria , a da razao e a da
Coisa{2 e a saturnidade ainda dos $tes (que aqui vao rumando a... Jtpiter), os quais, mesmo
elongando-se, e nao recurvondo-se, a perpetuario em retributiva redundancia da reparagio.
Num aut€ntico frenesi enflitico da figura da redundSncia inescapavel, o remate desse filme
(odyssey) liga-o ao filme seguinte, que por assim dizer dele decorre, o novo avatar tematico
da pr6pria ciclicidade do mal e da viol€ncia (Clockwork), o qual sem dificuldade veriamos
por seu turno prenunciar aquele outro que faz de primeiro painel a este pequeno poliptico:
DL Strangelove que daria, com o lle'll Meet Again como cangao acompanhante do
cogumelo nuclear, estrela (cin6fila/ na terr4 acabamento d s6rie da titanomaquia musical que
viera de R' Strauss passando por Beethoven; e uma semelhante enunciagio musical, talvez
antes mesmo que cinematog6fica, da escala hist6rica integral, qual a expusemos, da
dial6ctica do Iluminismo em seus quiasmas cronol6gicos, eis o que faz porventura de
Kubrick o mais adorniano dos realizadores, e mais genuinamente ainda porque como se
ambos partilhassem, sem saberem um do outro, do mesmo "estado e tendencia do material,,.
Numa nota i margem das constelag6es predilectas da crftica cultural de Adomo, que pouco
passam por Freud, registe-se, por6m (e num Kubrick mais sintonizado com um factor
entretanto dominante noutros frankfurtianos como Marcuse), como a brutal fertilidade deste
ciclo kirmico de reencamagdes 6 sublinhada, enfim, pelo fio condutor do t6pico da tibido
obsolutizada, cuja energdtica infinitamente ascensional governa as mortiferas obsess6es da
humana pulsio de vida. Dial6ctica entrelagada com a do iluminismo, a constante falocratica
da potencia destrutiva, e o report6rio das suas variag6es figurativas pelo Traumarbeit
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cultural (inventariado pelo humor cinedstico de Kubrick) comp6em a galeria sinistramente

par6dica do puro acto-falhado que 6, do principio ao fim, Strangelove. Como se o thanatos

n6o fosse o oposto dicot6mico do eros, mas o seu oposto dial6ctico, quer dizer, este mesmo

como o em si e como si proprio a si pr6prio oposto. E aquilo que nesta obra - ou em Eyes

wide shut, em Lolita, em A Cloch,vork Orange - poderia ainda ser diagnosticado como tara

epis6dica (se bem que tamb6m a riltima: apocaliptica), 2001 encarrega-se de o

universalizara3: d fertilidade negativa da ogiva explosiva do B-52 de Kong (o primata)

responde o triunfo ejaculat6rio do'oosso" (na psican6lise do Traumarbeit da vida quotidiana:

o phallus\ literalmente (no sentido metaforico de *literal") atirado is estrelas, sempre, pois,

no Elemento do "voo nupcial" solit6rio e est6ril do seu puro Poder enquanto monista: o da

Morte. Para sempre associando e consorciando Pot€ncia, Vida conservada, Morte,

investimento libidinal, religi5o "[mono]litica", instrumento, arrna, intelecto, espago liberado

- pela Cruz da traject6ria do espirito materializado a intersectar na vertical o horizonte de

Terra. A teleologizagEo do phallus e da libido criativa sobrev6m como Mon6lito: a sua

cosmicizagio, como valsa dos corpos no espago e ritmo procriativo do mundo.

6.3.2.2. Do raccord como harmonia das esferas: pas-de'deux dos Strauss (Johann,

dialecta rodopiante do iluminismo irrompente de Richard; Richard, dialecta

escuro da imponderfvel luminosidade de Johann)

O Zarathustra instala o rufdo negro que aqui e al€m perpassar6 - como na cangEo

da Daisy. A mirsica 6 um logos primeiro: ndo 6 possivel aprender combinat6rias sem

aprender o N.-id., o balanc6, o indizivel do sentido. Por isso Hal deu o salto. Aprendeu a

Daisy. - "antes de comegar o filme", antes da imagem. O limiar do filme 6 negro-mirsica.

O advento-anunciagSo do Strauss II est6 guardado para dois momentos exclusivos: a

eclosSo do inicio e a do fim. Zarathustra rege o ciclo. A hip6tese de L.M.Oliveira, de um

raccord interior retr6grado no seio do filme, realizaria um tal ciclo intemamente: o pr6-

homem que vai nascer 6 j6 tanto o super-homem como o p6s-homem - entio, se o "super-

homem" 6... o homem, a nave 6 o osso. O destino da zero gravity (Strauss l) 6 atenar

(Strauss II), e a valsa nada mais faz que rolar o giro completo da relojoaria das laranjas

planetdrias, mero interregno de salSo (o mais amplo dos sal6es). E mesmo o destino das



grandes aceleragdes lineares finais - a do espago; a do cosmos; a do tempo; a da vida - ser6
regressar d terra. 0 osso recorda o futuro. E certo que os dois Zarathustras anunciam dois
adventos: mas dois adventos do mesmo - um s6 retorno. Isso indiferencia de algum modo a
sequencia linear do osso it nave. As aurorc$ t6m a irritante propriedade de serem diuturnas;
valsa de ida-e-volta, Strauss dos regressos contra o dos ... progressos. A regress6o arcaica do
progresso poderia deixar-se atestar nessa hip6tese da invers6o do raccord central intemo -
n6o s6 a nave 6, na sua ratio extrema, mimese do osso metonimizado em jan1o, por seu
turno o osso 6 o eterno retomo da futura mem6ria das naves como sofisticadissimos
manipulanda - ; inversSo propiciada pela regress5o valsante do pr6prio Zarathustra precoce.
A ironia homonimica dos dois Strauss € a da dialectica ao iluminismo. eue a razio se
apresente como valsa e mimese dos planetas ciclicos, eis o que a conjungio linear e
irreversivel destes, eis o que o "buraco da agulha" do stargate, e o que a irredutibilidade do
mon6lito procuram obviar.

Os raccords inicial e final abrem um espago filmico relativamente benigno, ..une

fleur entre deux abimes'#. Que esse espago seja ao mesmo tempo o, muito menos benigno,
da hist6ria humana, o filme poupa-nos a ele, ao incluilo negativamente por elipse e ao
resumir a s6rie da violdncia na sua antonom6sia como morte fundadora. E tal hist6ri a terit
acabado at6 por se encaminhar satisfatoriamente para a prudente amizade cooperativa da
Agcncia Espacial lnternacional, pesem embora os esquivos tragos de sempre de apropriaggo
e usurpagio secreta do novo Poder que o "Conselho" se prop6e. Os raccords nao mentem,
por€m; sob a €gide de Zarathustra, a "Aurora da Humanidade" sucede i catdstrofe nuclear,
Alex retomarl o rosto doNe6fito, ea elipse entre o osso e o jazigo6 a da viol6ncia e ada
morte' Dentro ou fora de 2001; pois que o retorno deste, querpara fora querpara dentro,6
sempre o do mesmo a si pr6prio. Tamb6m se poderia chamar-se-lhe clockwork orange.

O raccord inicial 6 ali6s especioso: luzltreva/lvz. O inc€ndio do horizonte 6
intercalado pelo surdir de um inc€ndio de aldm-horizonte: o do ..ruido de fundo,, dos infra-
graves do Zarathustra , que rimam com o mon6lito insond6vel. A esse titulo, o super-homem
triangula com o mon6lito, instincia terceira catalisadora da mutag6o, e um raccord
sinest€sico de som negro liga ainda os raccords Alexnrle6fito e aurora/Bomba At6mica ao
mon6lito.

Note-se que este n6o 6 - das Ding. E Coisa + Mtisica = presenga. Essa presenga nio
6 a da impenetr6vel identidade nua da coisa, mas a do N.-id., da ..inequa96o,, do pensar ao
seq da Ding an sich. A mrisica 6 um Mais enigmatizante (€ um redimensionador do espacial,
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6 uma volumdtrica inclusa no plasma espacial da imagem: 6 uma carnagSo de profondeur

dimensional do pr6prio espago, que n6o 6 "6ptico" e "acompanhado por"... mrisica).

Sem os referenciados, o referenciante deixa de ser referente deles. Pode ser Deus.

Enlunado na Lua, um tal enterramento 6 o dos ossos. Aqui jaz. Os voos, tamb6m s6o como

os deles... a Osso negro, Osso branco. O Cosmos joga com as pretas e d6 mate em tr&

lances, orbitando por alturas de Jripiter, deixa de novo de sdJo. E - com a mrisica, mesmo

que s6 latente - pura outra coisa e mist6rio c6smico (pressentimento - saudade).

Raccord: o mon6lito absorve em morte-nada o universo e excrementa-o, expele-o do

outro lado de Tudo, 6 ele o Grande Raccordeur: o seu Negro 6, total possibilidade,

microcosmos da possibilidade total: por isso, entrar nele 6 sair no Universo, nadificar-se nele

6 advento, morre-se em humano e nasce-se em cosmos.

Como an6tema do fazer-Imagem (e do desenhar), o desenho musical do silvo

cacofonico e disruptivo 6 o contraponto i geometria "telesc6pica" da ascensio diat6nica da

harmonia e i geometria cilindrica da metonimia literal da Waltz da nave, do cilindrar do

cilindro, em seu eterno rotorno tautol6gico sobre si mesmo, falsa Odisseia, mera

reflexividade de novo e sempre do Sujeito: cogito, sum, diz, com Kant e Descartes, Hal. E

tambdm o contraponto ao pr6prio paralelepipedo, o seu avesso, o dark side - jacto branco -
do seu opus nigrum. E o contr"ponto a toda a forma em geral, e aquilo para que a mtsica

tende, de cada vez que comega a subir deste a vibragSo granulosa escura do fi.rndo - ate irs

cintilagdes das estrelas, and beyond. Um segundo contraponto (a tudo) 6 o sil€ncio: duree

sem movimento, sem "Odisseia", h6dos e ode.

A sequ€ncia da mirsiea 6 narrativa: Strauss II, I, Ligeti; significa o diferenciado

momentum do acontecimento elevado d sua implicagio acontecimental total: o) o advento

glorioso, explosivo, irradiante; p) a reviravolta imponderivel da ratio sideral, a plena

dial€ctica do iluminismo no seu momento t€cnico re-versibilizado sobre o sujeito; y) a

agonia mutacional e o sem-nome.

H6 ainda uma conotagSo enf6tica na ascensio (do homem atravds do instrumento, o

que se tornarA literal na Viagem, cujo instrumento evolui a veiculo sem que este deixe de ser

ominosamente instrumento): 6 a passagem do ser terrestre d ratio enquanto espirito e a este

enquanto mrisica sem peso. Se o Zarathustra arranca do ronco tel{rico dos infra-graves de

horizonte para eclodir em aurora (que desce sinuosamente de novo ao tam-tam) atd de

confirmaq na sequ&rcia, triunfo explosivo daLuz (fusio/fissio at6mica 6 a diferenga entre o



apolineo t6cnico e o natural), o Danribio Azul valsa acima do tecto do mundo,
paradoxalmente em plena acosmia: um espirito leve, danasiado leve, de um superlomntaf
demasiado super. No entanto, n5o 6 verdade que a valsa da nave e dos planetas represente
apenas, em suspeigio, o momento pdrfido de uma m6 consci0ncia da Humanidade de que o
Danribio fosse ao mesmo tempo ideologicamente a inocCncia e a sarcastica causticidade do
vol-au-vent inverosimil, e por isso critico, desembainhada por Kubrick como
monstruosidade do naif, ela 6 tamb6m o compasso de espera de uma genuina eudaimonia
c6smica, o rinico sorvo de felicidade consentido nos espagos da hist6ria dos tempos. Sem
que por isso haja a esquecer que, mito e icone musical ele mesmo, ..o,, 

Danribi o Aztl <Am
schd'nen blauen Donau> 6, contra-heracliteanamente, urn etemo retomo ondulat6rio do
banhar-se, n6o no rio que atravessa e flui, nem nas suas 6guas que a ele mesmo fluem e
escapam, mas na valsa das mesmas outras 6guas - as, azuis, do belo Dantbio. A Odisseia
2001 nao bem 6 fluvial e transitiva, nem ocednica e pdripla: a sua nave ndo vai, nem
regressa, mas - sdmica - rodopia.

Valsa: at6 no ani-versiirio a rotagEo translactiva, o facto c6smico da Roda. E os
aniversarios rodam e valsam entre eles. E um rito - o do nascimento - a que o feto de
Richard Strauss e a Centelha do osso da Morte, que roda e valsa no alcatruz para dar a vida,
celebrar5o um pouco d vide no firme sem retomo, principio sem fim.

Q espirito 6 o que permitini atenuar em valsa e nave o tam-tam escuro straussiano do
osso triunfal, duas vezes mortal (o l" "instrumento musical" 6 o lo instrumento e, este, 6 a l,
arma: alrancada d morte. A sua l" eficiicia 6logo a {ltima: a efic6cia total e sem regresso de
matar).

O atonalismo a-temperado de Ligeti dar6 ainda o passo adiante; do simplesmente
nio-gravitico ao transc6smico.

O atonalismo a-temperado de Ligeti 6 "faca espetada no corag6o de Stalin,, - nio,
como a faca bem-temperada de Schdnberg segundo Adomo, no do Spiitkapitalismus. Em
Kubrick, essa faca 6 afiada atd ao sobre-agudo do silvo, espetado no orgulho de sobreposse
da Humanidade T6cnica: "E nio fanis imagem..." da Ding an sich, desse..Etwas, daB [por
uma vez] da erscheint". A fotografia de grupo do ritual da captura do trofeu sofre fulmlnio.
(Note-se que, para Heidegger, Ding se associa, 6 certo, com Denken, mas essencialmente
com Moral - Logos - T6cnica - Homo humanus. Em Adorno, com o Nio-id6ntico. Kubrick
recobre os dois lados, ambivalente). o Mon6lito tem a vantagem de nio parecer um deus,

32s



apenas altar (telecomandado), embora a lu viagem a Jripiter (a Zeus) tenha qualquer coisa de

literalmente inquietante. lnsond6vel, o mon6lito tem, por6m, demasiadas condutas. Parece

mais um batedor comissionado que uma Coisa em si.

Sentido dofuture as unlcnown. Talvez o eterno retorno do mesmo seja unkrtown para

um americano: o feto c6smico 6 super-homem, Eterno retorno (Zarathustra glorioso, a

Crianga: a mesmissima "aurora" da intelig6ncia cada vez perigosamente mais hicida). Os

alinhamentos planet6rios s6o, de resto, o naiT geom6trico da linha recta a perfazer

probabilisticamente o Jackpot ciclico. Porque elipse do tempo em Espago (a "Odisseia" 6 a

temporalidade espacial do pr6prio espago: o seu percurso), a Hist6na € o Mesmo. Maior que

o silCncio do espago, o do tempo. A valsa (walzen) marca a rotatitividade de que padecem

todos os seres do espago e toda a hist6ria do espago: regressar ao ponto de 6gua, rodopiar,

suspender o tempo. Regresso sobre o Hal, que regressa i infhncia, regresso do velho i
reincarnagio - as auroras de Zarathustra , a vertiginosidade est6tica do "Port6o" mutacional,

sio o mero meio-dia do rel6gio, o clarim do ciclico. Com Beethoven no Clockwork (outro

Ciclo), o ciclo titinico da DA musical perfaz-se. A m0sica 6 carnagio interior, imagetizagSo,

da imagem. A imagem dev6m-imagem atrav€s da mrisica. Nio 6 por associagio ou

envolvimento ou embebimento: a mrisica 6 versinnlichend, gestaltizante da consist€ncia

6ptica da imagem - € o espacial do espago no qual a espacialidade dos objectos 6. Consta

que o Vaticano, em projecgdo privada, aclamou - depois de Lolita - o 2001. Deus 6 ent6o

Coisa! Sobretudo um mon6lito com 4.000.000 de anos (g6meo da Idade do Homem). Este, 6

a hist6ria do masculino, protagonista da Humanidade. (Jan Harlan, o genro do g6nio,

interpelado em sessio inaugural da Retrospectiva integral, em 2003 na Cinemateca

Portuguesa, d6 a medida do sentido dessa questdo dizendo que n6o faz sentido). A passagern

de ossada a grande osso-cemit6rio faz-se atrav6s da rotag6o c6smico-transgravitica dos

corpos libeltos no espago, rotagio astral de gue a valsa 6 o equivalente breve - sob o

catalisador monolitico, mais mono que os ditos, tal como no poema: Que farei eu (v6rio e

inconsciente simio) com este osso? Ergueste-o e Fez-se. Se todo o erguer 6 para desferir o

golpe, 6 tambdm para a Auftrebung da condigio terrestre - de mais alto mais altos golpes se

desferem, de resto. J6 havia cosmos e asa no osso brandido, ainda h6 golpe no osso cujo

voltear6avit6riadaquele,aindah6ossonaNave.Sepulcral 6aossadae€ocemit6rio.Das

Ding est6 claramente para al6m do bem e do mal, a instruir o simio e a presidir ao

Zarathustra fetal. Este Deus ser6 ent6o o tremendum impenetrdvel, o opaco do opaco,

dissimulagio da dissimulagSo, deus absconditus. Tanto, que nenhum culto lhe 6 prestado.



Note-se o classicismo: desde que o macaco 6 mau, os ambientes sdo imaculados, do osso d
nave e ao jazigo palaciano de m6rmore. Tudo 6 mausol6u, cripta e criptico. Alvura do fato do
astronauta, muito branqueou desde ent6o o escuro simio primitivo.

6.3.2.2.1. Epilogo: da *Vida"

Ap6s a Viagem, "a Vida" 6 absolutamente estranhada sob a forma dos quadros

familiares da sua quase demencial Insistenz: absorgEo resignativa de um impassivel Ulisses
regressado i itaca ap6trida de uma c6psula alucinat6ria, al6cica, da "exist6ncia,, entretanto
absolutamente sem questio nos gestos comedidos da mais extrema evid€ncia 6ntica. Tal
sujeito calmo e senhor de si n6o 6 sujeito algum: 6 aquele que a si proprio se escapa sempre,
como se o tempo-vida (tambdm o da Hist6ria-elipse) fosse aquilo precisamente que nunql se
vive, o ontol6gico, o acontecimento, e nio o stilre sedent6rio sobretudo o da viagem(o Osso
6 tamMm o sedentarizador - junto i Agua; e todos os vefculos sdo assentamentos,
oilirtcoQdes estabelecedoras). "A vida" passa aos quadros de si propria, ao sujeito que se
sabe mas nio se encontra, nio dd consigo, o seu tempo descoincide-a sempre de si: o
escafandrista "quase sem dar por isso", jd estd ali,20 anos passados, mas n6o agarra esse
facto, que se lhe escoa - e o pressentimento de que a vida € o acontecimento indecifravel
desse escoamento assalta o que refeigoa sem que seja capaz deatar as duas pontas: o tempo
'Ji n6o est6" ali,no espago; regressado a esse espago inerte, sempre pontual a esse quadro-
resumo da "Imagem de uma vida" ou outro qualquer, a vida "representada,, num cen6rio
setecentista-c6smico ou noutro qualquer antes ou depois de Viagem ou Mon6lito, o que
refeigoa at6m-se ao sentido dado, que Kubrick nos desarticula nesses pasmos de espasmos da
Facticidade imune a todos os sobressaltos. A pacificagfio bovina do ser-assim ontico fecha-se
nas capsulas de positividade mais estanques possivel. No seio da Maya interplanetiria ali
arquitectada como plasma acolhedor pelo Mon6lito, uma Maya muito mais tenaz ainda se
fecha no sentido-pleno dos gestos, dos rosebuds j6 de mem6ria nenhuma.

6 na sua compleigdo de suma familiaridade que a vida como desengongamento de
quadros (de grotesca placitude adaptativa ao sedere da ln-sistenz, face ao assalto total de
hiper-acontecimento e de Nada-Negro indeciffivel presidindo d forga, n6o apenas bragal
instrumental, mas d forga c6smica total como tal, dntico-manifestativa, um tanto alardeado
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como omnipot6ncia do acontecimento preternatural, n6o fora que este, no seu tole of sound

and fury nio pareceu significar nada senSo que algum louco a contou) 6 mostrada. 6 ai, no

esburacado, ndo dela quarepresentada (num novo fogo-de-artificio dos negativos irisados de

um "real-estranho", pl6smico, Coisa em si mas ainda fenomenalizada nisso mesmo), mas da

propria vinda-d-representagio em que ela se esfuma ao depor-se, se depde ao esfumar-se. O

olhar da cimara entra e sai descontaminadamente desses quadros quedados, por um

denunciado cepticismo telescopiza-os ou corta-os, guilhotina-os como a slides pouco

crediveis em sessio para amigos ("este sou eu durante a viagem a... infinito, e tal").

Que "a vida", desengongada, 6 esse saber suficiente, sentado. que entra na sdrie das

suas sucessivas cristalizagdes e nelas se compreende (no refeigoar, compreendo-me em todo

o horizonte difuso de vida, comparece nesse quadro a totalidade dos sistemas de sentido e de

compreensEo de exist6ncia). Kubrick mostra ai como tais sentidos se cristalizam e, nisso, se

escapam. E 6 nessa estdncia estacion6ria, nesse absoluto de rotina dos dias sem dias (e, um

belo dia, 'J6 se passou uma vida", coisa que tambdm n6o sucede mais de trds vezes ao longo

da distracg5o da exist6ncia), nesse viver por curtas secgdes (de que as apresentadas sio

amostra), que a Odisseia mais no espago do que nunca, 6: quando o espago 6 menos espago

do que nunca. Esta Odisseia 6 a do que em todas se tratava: a de viver. A esta irltima odisseia

foram retirados tempo e acontecimentos, e, o espago, reduzido i espacialidade -
permandncia, acima de tudo. A tal ponto que o pr6prio tempo, tal como na grande elipse

central, consiste em mudar de lugar. Esta insist€ncia em que, auto-retomantes, os

acontecimentos n6o tanto tdm um decurso (e, o decorrer, acontecimentos) quanto,

estaticamente, tomam lugar, tio monoliticos quanto o Mon6lito - sendo a Hist6ria apenas

outro (tomar) lugar do Mesmo - acentua-se atd i claustrofia do nio-acontecimento no

cen6rio final. O seu espago nio se torna mais exiguo que o das Odisseias passadas - nsm, a

sua, menos interessante de perip€cias que as anteriores: mostra apenas a exiguidade dos

espagos odisseicos em geral: proximidade dos pontos de 6gua (na vasta planura), corridas A

nora da grande roda da nave (no espago sem medida, no espago do infinitamente perdido -
que, na hist6ria do cinema, Kubrick foi o irnico a filmar). E que "a odisseia" n5o tem talvez

muitos qu6s: viver, comer, encontrar diante de si o Enigma, essa esp6cie de paralelepipedo

obscuro e vagamente irradiante que is vezes 6 esquecido sob a forma de deus.



6.3.2.3. Quando 6 "2001"?

A compleigio DA deste filme 6 que, ao questionar-se sobre o Hoje hist6rico,

apresanta a pr6-hist6ria: genealogia da ratio e da moral como Selbsterhaltung segundo o

medo: ao elidir o curso hist6rico, Kubrick promove a equagdo pr6-hist6ria = hoje. Sua

redugdo esquem6tica e nua: do homem ao super-homem, o tempo desta Grande Narrativa da

evolugio 6 discreto, nio continuo e mediador - pois que um (: j6 o outro. Este "um j6 o
outro" 6 o procedimento sint6tico da ontologia kubrickiana neste filme: saccad6s que se

contraem de stbito, por salto, numa condensag6o-al€m. O filme abre com.o raccord/saccad6

que vai de King Kong at6mico a... King Kong, castigo do feitigo que se voltou contra o

feiticeiroregressivo daratio avangada(comomaistardeHal 9000, oAngelus 9...).Maisa
seguir, o saccad6 do tapir abatido sobre esquematismo transcendental do balio de ensaio

cientifico{dcnico das ossadas. O "nosso homem" 6 um calculista-anamn6sico nato. Tal como

no xadrez e nos assassinatos de Hal, ganha quem melhor antecipar o futuro, antecipar as

jogadas. Kubrick antecipa-as em mago: o plantador de naves a haver (verdade pragmatista)

grafa e concebe, na voz da terra, no osso, o j6 presente desse som futuro - o da valsa de

esqueletos,Totentanz.Obragot6cnico6osso-acarnefoicomida.Atecnica6amorteea

ossada que d5o vida, a morte voltada, coisa irtil, contra si pr6pria. O lnstrumento foi

aperfeigoado at6 A sua autonomizagSo ontol6gica: dar vida e consci€ncia ao Osso, obrig6-lo

ao Salto. Reconstruir nele fibras e c6rebro, mas por cima da vida: directamente da mat6ria

operat6ria a espirito - cujo corpo sio instrumentos actuados, nio a vida carnal dos gestos.

sem came, Hal 6 puro sujeito: o para-si de um morto sem morte. porque a naye qua

instrumento 6 a nave cibemdtica, passe a redundincia: inteligente, controlada tecnicamente

pelo c6rebro t6cnico. Nela, sepulcro, o homem hibernado que nio sonha 6, reciprocamente,

reduzido a instrumento a utilizar tecnicamente, como pura especialidade a acordar e a
adormecer conforme o uso. E o grande saccad€ central do filme. Que nio 6 o mais

fulminante. Ap6s os de Hal, comegard enfim a grande s6rie final, os saltos, os fen6menos

emergentes, os golpes criacionistas na evolug6o.

Mas j6 Hal 6 um salto. A pergunta "astrondutico", deles os dois e nossa, 6: ter6 jd

Hal 9000 dado o salto, ser6 ele j6 o Novus? Os circuitos de Hal cr6em que sim: cr€em que

nio sio circuitos, mas - autoconservagSo. Cr€em que t€m medo: e que o podem sentir, nio
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cr6-lo e crer senti-lo. O circuito entre autoconservag5o, sensagSo e sentimento de si, medo

(aperto de si consigo, o mais forte equivalente n5o reflexivo da apercepg6o), autoconsci6ncia

e um Auto de tudo isso - 6 um circuito como outro qualquer. Se n6s somos circuito

cibern6ico, Hal j6 6 um de n6s. Se eles somos nds (como dizia Rimbaud), os circuitos dele,

ou sio t6o perfeitos que j6 s6o um de n6s, ou sio mais perfeitos ainda e conseguem, sem o

serem, acreditar que o s6o; e, como Descartes, nio se iludiriam se nio fossem j6 sujeito dessa

ilusio i qual fossem sujeitos. Se um circuito consegue iludir-se para al6m de si mesmo como

circuito, tornou-se verdade para al6m de si mesmo; n6o nessa ilusSo (autodestruigSo da

contradigio self-referencial), mas sob ela, como a possibilidade de reconhecer que o pr6prio

"iludir-se" como tal n6o 6 ilus6rio, e sup6e o seu sujeito consciencial. Mas basicamente o

sujeito 6 o que nflo quer morrer como sujeito, g.d., o que guer ser como sujeito. Nio h6

Selbsterholtung sem Selbst: o Cogito ndo 6 cogito, ergo sum, mas, ergo sum. O computador 6

apresentado como tautologia pura ou santidade l6gica: nio comete erros, n5o pode errar.

Por6m, j6 mais perfeito que isso, ele mente. E mente segundo a intelig€ncia, i.e., ludibriando

atrav6s da (meia) verdade: ele nio comete os serl.s erros, nio pode errar-se, contra si: critdrio

subjectivado da "objectividade" do erro. Que a sensag6o seja a programagEo, ou qu€ se

reflicta j6 como sensagEo da programagdo, o mist6rio que aqui se decide 6 o de logos e

exist€ncia, o do "argo ontol6gico" de pensamento e conscidncia.

Esta hist6ria da evolugSo, entretanto, 6 catalisada aparentemente por uma instAncia

teodiceica: s6 atrav€s e para 16 do mal no mundo, condig5o e tr0nsito necess6rios, se

produzini a conjunctio antropocdsmica redentora (a boa intengio, calculada com largueza

pelo mon6lito, arrisca-se a ser a de Beethoven e Schiller junto de Alex)...

Enfim, como se vem a isso? Atrav6s, em primeiro lugar, do duplo sublime: por muito

que em aflitiva cAmara subjectiva, o puro optikon que nos 6 oferto 6 o de uma grandeza

vertiginosa arqui-imensa: catapulta dos sublimes intensivos e extensivos kantianos al6m do

dizivel. Ao mesmo tempo, o sublime musical esfia e plasma o Som em universo. (Aqui,

espectadores h6 que mimetizam - entoam a pr6pria mrisica - e riem: abalo do

enantiodr6mico do sublime, parassimp6tico vs. simp6tico. Encontraremos o mesmo espasmo

paradoxal da disforia descrito nas primeiras reac96es que a infantaria das trincheiras da

Grande Guerra exprimia i vista dos tanques blindados recdm-chegados aos campos da ultima

ratio, it vista do seu canhio proboscideo: o pinico exponencia o riso nervoso em dionisismo

c6mico total ilimitado, o soldado ri descontroladamente diante do pueril-letal da

prosopopeia, tempestade-de-ago do antigo elefante da mem6ria cartaginesa e circense da
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inffincia. Max Ernst retoma esse topos em Celebes, transpondo o abanio do riso i sua
surrealidade psicanalisada: o erotismo da impotdncia falocr6tica 6 escatol6gico, ai onde a
pequena morte significa a grande. Cf. Imaeem 6.). Ap6s a aceleragdo dos espagos, o
desaguar na pr6pria porta inaugural do cosmos, plasmando-se, e como que passando adiante
daf, para aterror. Uma sugestio de montagem indiciaria porventura uma iner6ncia do globo
c6smico ao microcosmos ocular? Essa perfusio antropoc6smica - diferente do percurso e da
viagem - apenas se sugere. Como se sugere a dimensio da presenga insond6vel. Deus, alma,
mundo nao chegam aqui a Ideia ou a metaffsica, por6m: tudo se toma impenetnivel ao
conceito: fortfssimo querer-dizer estdtico, e o tal ser para ndo se compreender. Os saccad6s,

sistema mesmo da Odisseia (por epis6dios), prosseguem como raccords descarados do
tempo: o desembarcado sem itaca passa a experiment ar simultaneidades disruptivas
assimdtricas. Por salto de tempo, projecta-se (o disruptivo) adiante de si, toma uma segunda
vista e, tendo desaparecido em puro objecto visto, passa a ser este o sujeito, a protagonizar.
O raccord, desta vez, 6 o take seguinte dessa cimara meta-odisseica que d6 a ver. N6o sem
um pressentimento dessa simultaneidade - mas assimdtrica, nio-reciproca, obediente a
Cronos' A tripla transigio 6 entio esse de si a si; de si a mon6lito; de mon6lito a circulo
amni6tico. A figura do circulo prevalece, o seu Strauss volta a ser o inicial. O apagar de
presenqa' a cada nova suc9io dos tempos nessas trans-posig6es, 6 genial em Kubrick: passar
o peso de presenga da pr6pria cdmara de uma presenga para outra, como quem sintoniza um
novo tempo e abandona o instante de transigSo unilateral. Tudo num imenso Iimbo
inexplicavel em que a serenidade do eleito nada trai. Exist€ncia regrada, insensata, que s6
pode fingir a si pr6pria uma sequ€ncia biogrrifica n6o mais que minutos, nio mais que cinco
cenas.

E quando estSo os filmes seguintes? Quando 6 o olho wide open de AIex? A elipse
da Hist6ria 6 o Eyes wide shut entre os olhos sem fim de 2001 (mon6lito incluso - seu
ubique punctum caecum): o que se passa quando se olha, palpebras cerradas, por isso - para
dentro, para onde andamos de olhos fechados, mesmo ainda quando os abrimos de par em
par (porque aquela experidncia nada redime, 6 a pura experiencia do prec6rio e hopeless).
Fechemos esses olhos i Hist6ria, diz Kubrick ao seu osso sobe-e-cai; a nossa inoc6ncia de
nada sabe' Por isso Alex reaparecer6. N5o do extremo, em raccord ao Feto, mas em raccord
ao olho fechado da cdmara, A p6lpebra desse sono dos mildnios que 6 a Hist6ria. AIex salta
do meio do 2001, como Spartacus e os generais do jogo da Gl6ria. Ainda faltava eu - diz. E
Ludwig van. E o shining do olhar.
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CIRCE - Cavernas "sem saida": para onde, por onde, como "dar a volta" - i Volta,

ao Olho Circular do Real e que 6 o nosso eid6nai? "Mas onde, como ainda a porta Aberta?"

Cegar o Circulo nio 6 sen6o grosseiro; voltar-se para a pr6pria Volta, q.d., especular a

reflexio - 6 a resposta da filosofia desde Parm6nides. Mesma questEo para que um deus

nasga, rompa o fitero incubador, f6rtil, esconso, a-letheico, do antro ct6nico de Cronos

Encurvador: no argumento ontol6gico, chegamos no momento em que a cabega do Criador

rompeu as 6guas. Mas serd? A Verdade, a Manifestagio, sera e corresponder6 a um Ser

Necess6rio que, todo o absolutamente Outro, nasce deste Cogito dele como ens necessarium

j6 anterior e absoluto, todavia garantindo ao pensar um absoluto nexo real como pensante, e

real ji nesse mesmo pensante.

6.3.2.4. A odisseia (referencial-negativa) das *Odisseias', ou quondo nos 6 aquele

*Quando"? O cerco absoluto da temporalidade dial6ctica 'sitiante': radical

perda dos eixos referenciais do tempo linear, ou "zero gravity" e acosmismo

da (n6o-)Hist6ria (2001 como hiper-mon6lito e opacizagno extrema dos (nos)

sentidos patenteados)

A dialdctica 6 analogia negativa; e geratriz: o mito 6 mais semelhante d razdo

iluminista por ser o seu outro dialectico, q.d., o negativo essenciante de uma razio iluminista

precisamente outra que si mesma: dessa auto-alteridade da Ess€ncia (o Dialdctico

propriamente, desde Hegel, faz parle a respectiva consequ€ncia temporal: a dilac96o na

grande hist6ria; e real: a relativa positivagio do primeiro momento como se o oposto

(mitolratio) - mas ao mesmo tempo o oposto, n6o porque positivamente tal como imediato,

mas porque acentuando dialecticamente (no mito) a negatividade que a si mesmo 6, e donde

provdm, o "j|-razdo" que no e como mito assim se pde a caminho de si, antecipando nisso o

cumprimento total dessa negatividade (o regredir a mito) no total cumprimento daquela

positividade (o apogeu da razio), a qual consuma o essencial negativo da sua ess6ncia

positiva na e com a consumagio desta (cujo consumar de si mesma 6 o daquela como o do si-

mesmo negativo essenciante desse si-mesma). Dai que DA n6o se deixe representar como

uma transitividade positiva que depois retorna ao inicio positivo, esp6cie de sugestivo ciclo

sisifico de apocalipses c6smicos, mas uma circularidade dialdctica que apenas regressa a si

mesma (como estado de negatividade paralisado, n6o como constituigeo dessa "pura
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mobilidade" no Geist especulativoat. Em suma: se o Iluminismo transitasse para o seu
oposto, nao seria dial6ctico: tomar-se-o-ia, no sentido em que tamb6m a l6gica do Ser se
torna na da Essdncia. A sua relagdo com o seu outro 6, pelo contr6rio, reflexiva, o seu
produto precede-o, e nele negativamente assoma; e tanto, que, na ordem cronor6gica, a
ess€ncia negativa da razdo se manifesta primeiro 'oque aquela que ela e i6,).

Por isso a exponenciag5o da pura razSo a puro mito nio extingue a raz-ao,exacerba-a.
56 ela seia capaz de voltar a ser mais coisa ainda do que a magiarnim6tica: Daphne faz-se
loureiro, a ratio navega dentro de uma (a sua propria) ossada; trimulo i segunda pot6ncia. o
raccord kubrickiano nio 6 menos dialdctico que o adorniano: exemplo a exemplo: a odisseia
de 2001 e a hom6rica nio sio "vidas paralelas" (como viagens iniciaticas de mukgio do
limiar de revelagio da potcncia humana, autoconstruida mediante provas her6icas ou
espirituais, enfrentamentos riltimos, confrontagdesJimite), pela boa razao deque o filme, que
(nilo) mostra que o nio-mostrar do eminentemente mostr6vel (a ..Hist6ria,) 6 o rinico
possivel mostrar do nao haver nada para mostrar, apresenta o tempo <<hom6rico>> - o tempo
do Homem - como pura indiferenga entre osso e nave, macaco e super-homem: os altos
acontecimentos de 2001 dio-se evacuados de paralelo humano, ou v€m dialecticamente
revelados por (e desde) essa elipse como nulidade. Donde que a respectiva analogia (re)caia
directamente sobre"' o osso- Q.d.: que horizontes semdnticos referenciam o ser-odisseia da
odisseia de 20ol? Do tftulo, que precede o desenrolar do acontecimento filmico, colhemos a
articulagao dos tr€s factores que ele forga d semantica da sintaxe: o precedente hom6rico
(nosso ancestral, e' como poema de grande evocag5o e poema adveniente, ancestral j6 a si
proprio), repete-se-nos (presente) como futuro (*2oor,, significa, em 6g, imin6ncia, viragem
e intangibilidade milenar dos tempos, i uma). Anjos da Hist6ria, cumpre-nos olhar, no meio
do seu arco, dos dois lados do que n6o 6 presente (porque sdo esses tempos que tendem e
cifram a distensao que o nosso 6). Mas o titulo 6 essencialmente o da transposigio do lugar
dimensional do acontecimento: "no espago" significa a distancia absoluta ao mundo
homdrico, plano como as 6guas, e a sua catapultagio ao imposs{vel: nio s6 o al6m da terra
que 6 voar, a vertical s6 aos deuses consentida, rnas o al6m do mundo que 6 a entrada no que
ao universo apertado dos olfmpicos estaria de fora da (por isso ignota) caverna (porque, as
estrelas, sempre se viram, e sempre os olhos souberam quanto 6 ver _ n6o assim o espago):
os olhos mal sabem o que 6 ver a sua inaudita visibilizagfro de nada (os da c6mara de
Kubrick sio dos raros).
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Mas, se o titulo pareia os nautas com os astronautas, o decorrer do filme trai-o

triplamente: l. abre desde logo a substituir um confronto por outro (o antepassado desta

Odisseia que 6 convocado, o especificador de que esta n6o 6 a primeira odisseia, mas aquela

que 6 num tempo e num espago seguintes, num tempo final e num espago total - nio 6

Homero, mas o seu antepassado); 2. eclipsa enfaticamente o tempo hom6rico - o do

homem her6ico, o da hist6ria que 6 a nossa -, e confronta negativamente a Odisseia 2001

com esse eclipsea6, que a vem sobressignificar em fantasma, por projecaio nio s6 vazia

(seria o que a silhueta branca de m inconsciente nio inscrito viria, como forga sem forma,

incomodar aqu6m de todo o trago visivel no espect6culo mostrado) como esvaziada (desta

vez, em fantasma-nulo, e esp6cie de elemento absorvente de toda a operagio kubrickiana ela

pr6pria); 3. e transsignifica musicalmente o hominideo, antecipadamente superhomem (o

que dispensa a idade deste, justamente).

A analogia hom6rica do titulo 6, n6o s6 substituida pela do hominideo, como pela

dupla vinculagio que a do hominideo estabelece originariamente com o tempo da Odisseia

final: a do raccord zarathustriano e - 6 o mesmo raccord, mas em imagem -, a do raccord do

super-osso que 6 nave como a super-morte homicida 6 vida ou, a morte, sobre-vivCncia

(desde logo tamb6m no sentido de uma Erlebnis do seu especialissimo gdudio: o regozijo de

sobreviver6odoseucomplementodirecto-sobrevivera-,eotriunfo6odaexecugdo,

pelo sujeito e is suas pr6prias m6os, desse mesmo complemento directo do verbo da sua

enirgeca intransitiva - cufto-circuito / horizonte que a Selbsterhaltung adomiana diz it

perfeigao -: a nave n6o sai da pragm6tica do osso, sai da ebriedade do triunfo; n6o 6 a

instrumentalidade, auto-repetitiva, mas a vida obtida pela morte, a permuta valiosa absoluta

da exist€ncia sobre a sua aniquilagSo, qlue futurizam; mais que um raccord de tempos,

Kubrick filma directamente essa futuragdo, a do valor de troca absoluto, existencial, e nio

relativo, fundado, o de "bens"). Aquela primeira odisseia 6 tanto j6 a nossa futura, que ela

anula a etapa homerica. O que, sem inoc€ncia, quer dizer: que nos anula. Uma dupla caveira

espreita, pois, a nave: a nova Odisseia passa-se nio s6 no tutano interior, v.9., no 6mago

insond{vel das potencialidades instrumentais desabrochadas de um f6mur assassino, e j6 isso

€ caveira que chegue como signo zodiacal a viajantes dos astros, mas passa-se como segunda

morte do homem - morte da hist6ria, morte do tempo homdrico - como se tivesse sido ele

aquele assassinado de sempre e nio houvesse sempre nunca outro tempo nem outro trajecto

do que os que vio do macaco ao senhor ou aprendiz dos astros. Essa morte, 6 o unitivo-

sombra do raccord; este nio chega a mostrar o eclipse: eclipsa-o em vertigem do movimento
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rotacional e em absoluta indecidibilidade da direcaao do seu moyimento - que € talvez a
mais conseguida representagdo sensoriol do movimento do dialdctico jamais lograda: se a
direcaao da ratio se a do mito -, sendo que essa indecidibilidade grafa outrossim a
reciprocidade "valsante" da decisio, a do imenso circulat6rio geral que o filme de Kubrick
engrena como um grande rel6gio de astros girat6rios em conjungio e de sribitos tinires
criticos dos grandes despertares da Hist6ria, em que o fnrto da vida, a Laranja, se v€
reduzido d sua miragem cicl6pica nas grandes esferas planet6rias ou a deixar-se conduzir
pelo mecanismo instrumental que o esmaga como a um cr6nio ou o gera nas estrelas como a
um feto improv6vel que 6, de qualquer maneira, o do personagem que far6 de laranja
mecanica no filme seguinte, sob a 6gide auspicial do mon6lito sinfonico ..Ludwig van,, (o
qual s6 6 instrumento manipulado se manipulador, i.e., na medida em que
instrumentalizavel). o sorvedouro dessa morte dos tempos e dos homens 6 o reverso
constitutivo - t6o a negro, que inaparente - do raccord: juntamente com o seu avatar visivel,
o Mon6lito, forma a sua "Methexis nas trevas": porque o mostrar de um nexo ..odisseico,,

(osso++nave) 6 o nio mostrar do outro - gue, excluido, sorvido, morto, os uniu; e que,
unidos aqueles pela sombra (pela tensio, pelo acto) do seu desaparecimento, mant6m
ensombrada essa uniSo duas vezes negativa: o pacto (o raccord) osso/nave 6 um pacto a tr€s
com o caput mortuum. O nivel formal a que este contetdo se dd, consiste em ele se haver
desconteudizado a pontos de cabal desmorfologizagdo- puro articulat6rio , ndo fazviol€ncia
aos termos que liga, porque ele 6 tanto a violCncia mesma, como a articulagio (nele mesmo,
articulat6rio) entre a viol€ncia d qual n6o representa porque a veicula como seu puro
exercfcio, e a viol€ncia desmesurada de ela nisso nio se mostrar, e de todavia o puro
articulat6rio distribuir todos estes momentos negativos tao mais negativamente ainda do que
eles, que a eles eximido e deles mostrativo como estrita e merament e o seu puro limite de
aparecimenlo (sem o enfado preleccionante ou moralista desse aparecimento). A odisseia
omitida torna as mostradas na sua omiss6o. o nivel atematico a que tudo isso se passa

- induzido unicamente pelo titulo, de que decorre a ilustrativa, n6o fundantq
equivalencia entre o eclipse da vida do homem, nio visto no filme (e um eclipse n6o
visto 6 uma elipse), e o eclipse da vida de um homem, visto no filme (mas nio vista - ou
eliptica - essa equivalOncia) -

6 precisamente aquele a que se passa a dialdctica do iluminismo: a contemporaneizagio
imag€tica de osso e nave seria por si mesma dialdctica ao identificar o progresso hist6rico
com a negatividade de um instrumento (racional) da morte porque mimetico da morte como
um ready-made duchampiano (pois que ele mesmo mais que morto: a coisa signo de si
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mesma, a ossada, e 6 no ludus experimental "mim6tico do morto" do osso-contra-osso que a

aprendizagem da razdo, como instrumento de fazer e usar universalmente instrumentos, 6

feita); mas faltarlhe-ia a negatividade mais funda de todas as de DA: a de que, ent6o, a

hist6ria da humanidade 6 (ainda) nio haver hist6ria (como o logos 6 ainda nio logos; o ente,

ainda n6o ente; a natlf,reza, a que ainda n5o 6; a aparigio do reconciliado, sua apar€ncia). A

elipse de Kubrick significa essa segunda negatividade: o golpe de clava abateu de um s6

golpe a hist6ria, e a positividade da relag6o entre um termo positivo (a nave) negativizado

(em jazigo - incubador do superhumano, computando o assassinio inevit6vel enquanto

entidade'operseverante no ser", enquanto Selbsterhaltung),

por um termo negativo (o osso), recebe a sobreposigio de uma negatividade imediata da

relagio temporal suposta longa entre eles (da qual haveria a esperar precisamente o

progresso desse salto no tempo): mas nio s6 esse salto no tempo jb era dado no espago pelo

osso, que nele "cai nave que sobe", como a aboligio da hist6ria mostra agora o recruzamento

estnrtural das suas temporalidades: a sua diferenga temporal 6, por tal estrutura de aboligdo,

menos neutralizagio numa contemporaneidade indiferente do que permuta dial6ctica dos

tempos, regressivos no progredir e progredintes dessa regressividade como tal: e 6 esta

estrutura que anula "a hist6ria", mas n6o o evoluir dos tempos diferenciados. Claro que, em

Kubrick, a hist6ria falta porque est6 15, e o que 16 estd n5o 6 hist6ria. O que-ela-ndo-seja-

hist6ria, o faltar-hist6ria, 6 o que essa sombra projecta no raccord e nos raccordados: s6

assim a nave pode ser negativa em ess6ncia (6 osso) e em historicidade (6 "espago"). Mas

reciprocamente: ser6 o recnuamento dialdctico-iluminista dos dois termos raccordados a

concluirem entre si a aus€ncia de hist6ria: a ausCncia da hist6ria, porque aus€ncia daquilo

que se sabe presente e que € o Onde do quando em que estamos, n6o se limita a ser ausCncia

desta, mas daquela. Este raccord est6, por6m, filmado de tal maneira que o osso-osso "€ i6",

e in illo tempore, "razdo". Sc., quando o seu movimento ascensional (o triunfo da morte) se

torna indecidivel se ascande, retomba ou paira, orbital, a clavicula 6 j6 tudo quanto o

lnstrumento como tal pode ser: racionalidade efectuada em coisa(-de-razio), coisificada em

instrumento-noqual, novo lugar de habitagSo do homem e veiculo de sua super-humanidade,

da hiper-racionalizagio/identificagf,o do tempo iluminista totalizado convertido em mito, em

pura circularidade valsante straussiana que tolhe - ela sim, na sua ligeireza descuidada

verdadeiramente a maligna: 6 o daimon volteante - a progressio 'Jupiteriana" do Strauss

zarathristrico (€ o tite "que se alonga", transgressor e hybrico). Jd na Pr6-Hist6ria se indica,

pois, que a racionalidade consiste no resultado exultante da violCncia recalcada, a qual,

quanto mais resultante, mais violenta. O signo dos movimentos rotacionais que toma
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obsessivamente conta deste filme gerido pela imponderabilidade da valsa (<w?ilzen>,

rodopiar) 6 o da inocOncia do homo vienensis, porventura o mais freudiano de todos,

recalcado e sublimante da mais primitiva das cenas: que a civilizagio assenta sobre crime de

sangue. Presidido a negro pelo catalisador alquimico de racionalidade que Kubrick soube

deixar impenetrabilizado em puro enigma e figura enigmdtica e evidente do enigma, nem

obelisco, nert deus, nem science fiction (apesar da parceria com Arthur C. Clarke, tudo

aquilo com que A Space Odyssey jamais se poderia confundir). Que h6 aqui paralelismos

com a de Ulisses? Sim: a Circe dos circuitos cibem6ticos, das rotacionalidades

absolutamente miticas e regressivas - o corredor da nave; o olho de Hal; todos os planetas; a

clava, a nave, os ani-versiirios; o Feto Astral; a viagem psico-c6smica, disparada, ern

absoluto contraste com tudo o mais, na mais vertiginosa rectilinearidade jamais produzida

em cinema, a qual, por6m - alternando, valsando com as iris pupilares que sribito regressam

a ser, no actus communis circular da vis5o, os pr6prios territ6rios objectuais avistados -,
petfaz o grande ovo do universo e retorna rigorosamente ao ponto de partida, oferecendo a

Einstein a sua viagem de Magalhies at6 aos confins da pura curvatura-finitude espacial do

espago, confins que sio, em qualquer direc96o,... aqui mesmo; o regresso do Mon6lito, que

oficia i morte do macaco e i do homem, ao nascimento deste e do seguinte; a exquisse

rotacionalidade das viragens de dobras de tempo com que, envelhecendo, o astronauta-

cris6lida experiencia o tanpo inapreensivel de uma vida, jamais a si presente; a valsa,

recorrente; a forma redonda da primeira e da derradeira imagens (as tais dos enganchamentos

filmicos). Esta Circe <tornar6 a tornan) em porco - o porco Alex - o pr6prio super-ulisses

nascido por reencarnag5o do primeiro, da Humanidade, e prosseguird, no mecanismo

rotativo do filme seguinte, que faz girar o vivo sabor das laranjas no sentido dos ponteiros do

rel6gio (num valsar que 6 agora o de Beethoven e que recorda as pdginas de Adorno sobre a

respectiva <<culturindustrializagio>), a infinda circulagio da morte, da libido, do Instrumento,

da raz6o e, diria Adomo, a das mercadorias que todas essas outras nio servem sen6o para

figu*, (mas n6o o diz Kubrick, que lhe chega as que tem, e prescinde da economia politica

cl6ssica e revista, para a sua hip6tese amarga: que o valor de uso mata mais cedo e at6 mais

tarde que o de troca, e nio precisa deste para fundar a ratio comparationis que facultar6 a

abstrac9So do conceito como padrio universal de medida identificadora e

interpermutabilizante do diverso assim igual izado, e a consequente extingio ideol6gica ln
ovo da possibilidade intranscendentaliz6vel de haver uma experihncia: a de <<que a vida vive>>

(ad AT 447)). Todas estas litanias da racionalidade sio mito, e o circulo ainda 6 a figura
perfeita para o culto de Demdter e para a veritas-adaequatio do encaixe tecnol6gico. para a
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consci&lcia-de-si que o Ciclope Hal, o de um s6 olho omnivoraz, consegue chegar a

perfazer: puro lch denke chegado d humanidade deste sentimento: Ich bin. Saber-se 6 um

acto de autoconservar-se que aspira a autoconservar-se, q.d., a ser.

Toda a dificuldade de Adomo est6 em compaginar esta estrutura constitutiva da

subjectividade consciente com uma autoconservag5o que n6o se autoconservasse e n6o fosse

esforgo e aspiragSo incancel6veis a faz6-lo. A resposta, nem natural (que ameaga), nem

subjectiva (que se protege), nem estrutural (que 6 a respectiva mttua consist6ncia mesma),

s6 poderia ser a de um social tal (em quadr6ngulo dialdctico com as demais) que oferecesse ir

vida, autoconservada como vida e nio como abstrac96o da imortalidade onde enfim a

realizar emvez dela, uma tal planitude, que j6 nio fosse a morte a n6o a autoconservar, que

j6 nio fosse mortal ou atingivel pela morte; pois que 6 a vida e nio a morte que perfaz a vida,

e perfazendo-a a encera; pois que toda a vida que houvesse a ser vida se haveria

absolutamente autoconservado, ela e n6o outra ("identidade do n6o-iddntico"...), ela e n6o a

fantasmagoria desejante que a esvai a si mesma como compensat6rio do exilio que padece

sob as condigdes desse todo dimensional concreto a que Adomo chama o social, nio sem

que este se consinta um naipe sucinto dos "seus outros (sociais)": (um destoar ou dissonar

nio-id€ntico de com essa consondncia total na letra, que 6 total dissonAncia no espirito).

O polifemico Hal, que (por um esforgo cicl6pico> acabara de unir num dissimulado

ergo carlesiano as duas pontas soltas kantianas do sunt e do cogito que nio silo um do

outro, veda desta vez a entrada na sua cavema: ser6 cegado. Mas ele ndo 6 outro sen5o o

parceiro de uma Troca mais primordial que qualquer: se o homem se tomou no seu proprio

lnstrumento, habitando-o, este torna-se no pr6prio homem, pois, racionalidade materializada

(em si), o lnstrumento (progredido de osso a nave e a computador) aspira a tornar-se

racionalidade para si (figura imagdtica, esta, para o que fosse uma subjectivagdo do imp6rio

da racionalidade t6cnica numa Persona ontol6gica plasmante dos modos vinculativos que

ret6m no seu sentido sujeitos e objectos). O que o Zarathustra anunciava era, pois, que no

momento em que a T6cnica, tornada na regCncia universal dos seres e do ente como tal, se

assenhoreasse daquele a quem desde o primeiro momento usou como instrumento do

instrumento, ensinando-lhe o seu destino segundo os nexos de adequagio por si propostos is
tarefas do existir - seria chegada para este a hora ulisseica da mutagio seguinte.

Mas estes paralelismos com a Odisseia que n6s conhecemos, n6s todos os que com

Kubrick e com o 2001 A Space Odyssey pertencemos d zona temporal nele eliptica mas cujo

sentido, natureza e destino os seus dois bordos extremos mostram e que portanto nio foi



omitida sen6o para que melhor patenteada, s6o analogias reencaminhadas no sentido de, de
dentro da "zona eliptica", lermos nio o 2001 atrav6s de Homero, analogando e
paralelizando' mas Homero atrav6s do 2001, que cifra sobre a primeira odisseia o
significado dial6ctico que ele mesmo decifrani nela e que, assim decifrado, 6 o 2001.

Por 6ltimo, sio ainda dial6cticos, ndo anal6gicos nem ciclicos, os raccords extremos.
A bravata de Cavalaria do major tipo sargento que esporeia a bomba at6mica falocr6tica no
terminus ad quem do Dr. Strangelove, n6o leva da Guerra Fria - esse alto xadrez da
racionalidade - A reposigSo factica de um planeta <<outra vez h6 milhoes de anos>r, mal
reiniciando o est6dio dos gestos mim6ticos: porque de tio tamanhas Luzes n6o h6 retorno. o
que o vislumbre do cogumelo pega na aurora (os dois s6is do mesmo Atomo, individidos), 6
a ratio primordialmente ali semeada desta ultima ratio, oj6 estar a ser assim (o armagedio
nuclear) desde o primeiro momento, cuja primeira conquista 6 imediatamente regressiva, nio
porque primitiva, mas porque ferindo de regressividade e, pois, da primitividade a que se
buscava escapar' todo o subsequente desenvolvimento. Essa regressividade tornar-se-6 plena
no grande gesto derradeiro; a imagem que lhe quadra 6, pois, literalmente a da paisagem
inicial, ou melhor, a da hist6ria integral da dialdctica regressiva que nunca deixani de ser a
do Iluminismo, v.8., o 2001como grande espago de comparCncia em contemporaneidade de
uma Hist6ria apreendida em sinopse

(apesar da extrema capacidade de Kubrick em narativizar visualmente a injungao modal

- e nao veiculada atrav6s da f;icil atribuigio epocal dos conte6dos! - do ..h6 muito
tempo": gragas i sua estruturageo em "6 a g unidades fundamentais,,, aos cortes de
planos que as sequenciam e d vasta lonjura silenciosa e solitaria das planuras desse
remoto mundo, que segundo a lig6o da Aura de Benjamim se converte em suspiro
temporal da distfincia duracional de espago, num remoto que deixa aparecer por
projecado, como o sublime kantiano, o estado <cordial> - compressor e expansivo - de
uma imaginagio que quer ser a do absolutamente removido e que, em Adorno, € a de um
trans-tempo hist6rico cujo cifrado liquida qualquer possibilidade de um conforto ritual
bebido no in illo tempore e seu messianismo miticos. E aurdticos, aqui, sio: a) o antanho
desse espago do deserto, cuia extensdo 6 por Kubrick filmada ern tempo ao assentar a
lente naquilo em que de aunitico ambos coincidem, entre si mutantes, sc., o seu puro
perderem-se na distancia de si a si mesmos, a qual 6, no tempo, o espago - como o..sul
dos dias" € temporal - e, no espago, o tempo, que pde mais ronge nele mesmo o longe do
lugar; p) o puro absoluto de geometria interveniente - q.d., nao remissa a si, como p.ex.
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esfera, mas trespassante volitiva do mundo, como "signo de p6"47 - que 6 o do

Mon6lito: a sua impenetrabilidade excessiva n6o tem por onde exceder o espago

manifesto das arestas-limite sen6o temporalmente, como aparigdo do iruepresentdvel e

icone do tempo o seguir ao nosso; y) a intersecgio dos dois: o n5o-pertencer-a-tempo-

algum do Mon6lito sincroniza a pr6-hist6ria, numa discrepdncia maior para n6s, laica,

que para os ancestrais, sacra; - o tour de force de Kubrik 6 uma lig6o: intersecado

raciocinativa e judicagSo silogistica praticada ex machina sobre o (Jnico, duas auras

fazem menos do que uma).

6.3.3. Reificag6o da rarz5ro instrumental ("a Coisa") e instrumentalizagio da

racionalidade absoluta hipostasiada (o Mon6lito). A questio da

T6cnica: entre Kubrick, Eco, Heidegger e Habermas. A outra Ticnica

segundo Adorno como arte escondida (historicamente mediada) da

natureza enquanto bela, e a questflo ilo ohne Zweck

Arma - veiculo. Ser transportado pela arma, dentro da arma, que entretanto

"embebeu" a pr6pria intelig6ncia que a criou. lnversio do "porte de arma". Isto literalizou,

na met6fora ir vista que o cinema 6, Stanley Kubrick para nossa instrugio. Mas a rir-se de se

o julgdssanos iluminista: pedagogo filantr6pico. Tamb6m ai o eixo do filme gira sobre si

pr6prio: "a moral da hist6ria 6 a hist6ria da moral" (Carlos H. do C. Silva, em col6quio

priblico sobre o 200I,llniversidade de Evora).

Umberto Eco, em "A Coisa"{8, humoriza o objecto inaudito - a primeira coisafeita, e

ndo encontrada, o primeiro Zuhandenes endo Yorhandenes - como, tanto o primeiro objecto

da criatividade artistico-t6cnica, como tambdm o primeiro instrumento sensu stricto, cujo uso

inaugural 6, feitigo voltado contra o feiticeiro, a morte deste filtimo, a primeira morte da lista.

Quando o "General", apropriando-se do primeiro fruto da 6rvore da ci€ncia, fende, n6o j6 a

polpa dos outros frutos do paraiso, mas o cr6nio do "cientista" seu inventor (que se pusera,

tragicarnente culpado em sua mesma inoc6ncia, em modos de pacifista ranitente), e declara,

seguro da supremacia da criatura sobre o criador e da efic6cia sobre a intelig€ncia,

dispens6veis os segundos quando o futuro se automatiza sozinho nos primeiros: "e vai um!",

est6 a declarar no seu primeiro termo a s6rie inteira e a razdo de sdrie. Por isso Eco
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anacroniza, aqui desde esta 6poca em que o Iluminismo se pode descodificar no seu embri6o,
o mito fundador como s6 enunci6vel no palco de uma sobeja contemporaneidade redundante:
n6o Iemos a origem, mas a n6s nela e a ela em n6s. EIes j6 s6o n6s e, n6s, ainda eles, ou,
barb6rie da civilizagdo, n6s id somos eles e, aporia do horizonte de hist6ria , eles ainda sdo
(jd) nds. Puro old ao espelho.

Com uma ressalva: num primeiro momento, presenteia-nos Eco com a ekphrasis do
que pudesse ser o dmbito realizativo aberto d humanidade por uma boa tdcnica- cavalo de
batalha da discussio dos pensadores de alinhamento peri-marxista (vide Habermas)
insistindo sobre o car6cter s6cio-determinado, e n6o autonomamente essencial (como em
Heidegger-..), nem fatalizadamente mecanizado, da T6cnica. (Esse o seu momento
ideol6gico: fetictnzada como sistema homeost6tico imperativamente racional e
exemplarmente economizador tomado, por independ6ncia gendtica, funcional e cibern6tica,
imediato, e autoconstruindo-se na sua traject6ria impar6vel gestora e administradora do
humano, "a t6cnica" escamoteia respectivamente a sua origem, o seu usufruto e o seu
controlo social dominante, e duplamente dominante: pela propria t6cnica, e pela ideologia da
sua <<deuteronaturalizagio))' ou pelo dominio e pelo dominar da dissimulagio desse dominio,
rebaptizado no "nomen numen" correntemente proferido com voz afoita, reverente e
expectante: "(n)o dominio da tdcnica", topos e modus tao temivel no seu prestigio quanto
admir6vel)' Para reatarmos mais i frente com esta ilustragao condensadora na qual o inteiro
ciclo dialectico-iluminista 6 compreendido de raiz - e que a breve pagina de Eco prop6e
como verdadeiro <mito hist6rico> de origem - adiantemos em seguida algumas linhas que
pecolram' revisitando-os, os eixos maiores que ordenam esta configuragao problem6tica da
'otdcnica" em terra adomiana.

A ligagSo da t6cnica ao econ6mico-social - impeditiva, enquanto imbricada no
sistema de relagoes de produgio que envolvem os regimes s6cio-juridico-ideol6gicos de
propriedade, de divisio social do trabalho, etc., de se libertar a si mesma como forga
produtiva "desencadeada" <entfesselt> - conjuga-se com a circunstancia das condig6es
l6gicas, gnosiol6gicas e epistdmicas da figura da racionalidade que a instaura, obedecendo i
questao: segundo que outro regime do exercicio do conceito, da constituigio do saber em
ci€ncia, do uso das faculdades de abstracaeo-universalizagio-c6lculo, de t6nus da egoidade
de uma subjectividade volitiva, socio-relacional e autoconservadora <selbsterhaltend> enfim,
segundo que outro regime reconvertido de insergio na dimensio experiencial ontol6gica do
nio-idcntico, e correlativa reconfiguragio omnimoda das paisagens natural, social e interion
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6 possivel uma outra Tdcnica? Comegando a sua inquirigSo do n6 cego que a pulsio de

sobrevivdncia apertou entre sujeito, mundo e comunidade pelo ponto nevr6lgico dos

instrumentos de enredamento desse e nesse n6, Adorno n6o transfere propriamente um

questioniirio do social em question6rio da racionalidade nem uma problem5tica sociol6gica e

sociocentrada em deriva de te6rico do conhecimento pondo-se a gravitar altemativamente

sobre territ6rio temStico mais fundamental: quando converte o materialismo directo de uma

sociocritica econ6mico-politica no aparente extravio idealista da velha empresa critica da

razAo, pretende outrossim autorizar-se de uma indagagdo mais profunda ainda da instdncia

social na prdpria dimensdo racional e nos seus termos, que sdo, afundo, ndo sd o social,

mas ofundo e o afundo do pr6prio social. O "correctivo reciproco" entre materialismo/istas

e idealismo/istas nio vai aqui sem avangar a dotagio destoutra dimensio de profondezr (num

sentido equiparavel ao da coalesc€ncia da tridimensionalidade geometricamente enumerdvel

numa reg6ncia dimensionalizante rinica, avolumando-se daquela tripla numa s6)ae, e as

possibilidades de renovada inervagio dai advindas a uma sociologia critica doravante legivel

em planos nunca por si sonhados (nitzscheanas, temperadas de freudianas, marxianas e

decerto mui adornianas "genealogias" do logos, do sujeito, da arte... 6 a tese do material

artistico constituindo-se como transcrigio sismogr6fica cifrada de Hist6ria) - e nflo

meramente sua leitora, como nos reducionismos mecdnicos ou subtis 6 tenddncia produzir-se

-, mas, sobretudo, permitindo ler o social desde esses planos referidos, por eles serem n6o

apenas os da sua mais aguda consideragio, mas os da sua mais densa constituigio (6 a tese

da obra artistica, cifragio de Hist6ria, como por isso a sua mais previdente decifradora). Os

pr6prios planos, nos quais o social 6 legivel, sendo leitores do social; e sendo os mesmos,

nele, os seus planos legiveis: "superestruturas" arquiestruturantes, ou o social nos seus

planos legiveis, o social, enfrm, nos planos-mores da sua legibilidade. Qual ent5o, neste

enquadramento, a condigio s6cio-racionalmente decisiva de uma boa Tdcnica, de uma

T6cnica-outra muito mais e muito menos produtiva que a vigente <bestehend>, (no surdo

bascular adomiano entre a denirncia do fetiche da Produg5o e a can6nica proclamagio do

"desencadeat'' da mesma), (<trm pouco mais e um pouco menos que t6cnica, para o seD),

parafraseando a Ponty o final do seu Eloge de la philosophie? Enquanto ocorrer que continue

a ser inimagindvel, a resposta a essa pergunta desiderativa tramitaria entretanto sempre

necessariamente pela fieira (post-)kantiana: qualquer que fosse a sua figura (inconfigur6vel

num mundo da permutabilidade mercadorista absoluta perdido jd do referencial do real, do

'aalor de uso" qua cnlfino prdxico, fundante, n6o da abstracta presenga positiva imediata do

real como revelagio, mas da presenga-ao-real dialecticamente mediada em cuja pura

342



relacionalidade primariamente se estd e tudo 6), uma tal t6cnica obedeceria, desde logo por
directa oposigio, i crdusura do ohne Begrifr, do urteirungsrose, do ohne Zweck; se 6 que o
conceito epitomiza bem o leque dos dispositivos operat6rios da unilateral imposigdo
constritiva e compactante de realidade ao real pela Forma abstracta, imediata e violenta.

Uma tal t6cnica da nio-sujeigio i identificagio sob o universal determinativo do
conceito aproximaria a mesma formuragio que a da estdtica do bero.

A t6cnica tingir-se-ia de algo daquilo de que o belo natural, no seu ohne
Begnfflzweck, 6 o signo-vestigial (vestigio do futuro desde a sua possibilidade pretirita
obstrufda e latente): o Nio-id€ntico, ou, se se quiser, n6o j6 apenzrs o belo, anrincio do
(ainda-) nao-ente, mas o belo outro desse mesmo ente outro, belo bnticoe nio belo est6tico,
respectiva apar€ncia <Schein>, e enfim a efectiva convertibilidade dos transcendentalia: ens
pulchrum qua pulcltrum-quod-est- ens, qua ens bonum - cuidadosamente removida a
influ€ncia categorial do unum e seu verum. o modeto kantiano desta nova Tecnica poderia
ser a da natureza nos seus produtos beros, que (n)o genio (se)retorna na (da) arte:
inconceptualizavel, e prescindindo dos fins aos quais ela 6 todavia conforme, mas eles ndo -i'e', eles pr6prios a si mesmos, fins "inconformados,, consigo mesmos, ou cuja
conformidade-sem-fim prossegue neles sem vir i precisao de um ponto de converg6ncia
determinrivel que se desse remate riltimo num terminus ad quem: o frm inconceptualizdvel
que o "acordo liwe e indeterminado das faculdades do conhecimento,, 6 para a forma do
objecto natural por isso dita e ressentidajudicativamente ..bela,,, nio s6 n6o 6 fixado por
conceito' como se avera infix6vel enquanto fim: animado <belebt>, processual, espiralmente
reflexionante' esse acordo nio d6 nem se d6 fim, e a sua contemplagio da coisa bela nio s6 6
reitenivel sem atenuagio, como com intensificagdo: sc., a intensificagao do seu pr1pio ohne
Zweck a si mesmo, em que indeterminag5o e liberdade (o inconcorde) do acordo s6o - quase
oximoricamente - concrescentes. E 6 esse cardcter de sem fim a si mesmo que o consagra
como um imediato iludir o fim que poderia ser para outra coisa, e dar-se como o ohne
zweck' para outra coisa, do Zweckque poderia ser para ela, nopr6prio assumir ern si mesmo
o caracter de processo-sem-fim, sem medida nem para si nem para outro do que pudesse ser
um' oferecendo-se assim a uma teleoformidade imensurdvel como o pr6prio imensur6vel i
qual ela, perpetuando-se na sua esquiva e equivoca "conformidade mensur6vel,, <mipig> a
um nio-auto- nem alter-mensur6vel - o liwe e indeterminado acordo -, diz respeito. por isso
cada coisa bela 6 singular - nio naturalizaveli pr6pria natureza: a forma da rosa nem sequer
d rosa mesma' quanto mais ao g'nero rosas, p.ex., e reservand o a suateleoformidade face i
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da natureza, em cuja g6nese talvez por6m esteja -, porque cada belo, cada tipo e modo do

acordo, o 6, porque inclusive cada momento do mesmo acordo infieri o €, cada nova mirada

da mesma corola, interrompida por um dia de intervalo ou continua no mesmo segundo, o 6,

ao ser por definigio impossivel identificar e reidentificar que o acordo 6 o mesmo - seria

determindJo.

(8, no entanto, h6 uma unidade de reconhecimento desse continuo, e ulna, correlata,

de suputagio de similar reacgio intersubjectiva sem excepgio, i.e., de id6ntica reacgio de

cada um aparentemente sob a universalidade, n6o s6 de uma mesma constituigdo do Gemtit

em todos os seres racionais, mas uma constituigeo univoca da liberdade mesma do seu "liwe

jogo". A qual n6o 6, por6m, viciada nem usurpada por semelhante <determinada

indeterminagdo>: a dificuldade 6 mera paralaxe verbal, pois por liberdade n6o se entende o

arbitrario exercicio de uma variabilidade imprevisivel i deriva, mas um acordo sem

constrangimento e at6, num certo sentido, sem acto de escolhas0, e essa indeterminagio - a

de um je ne sais quoi, literalmente - 6-o tanto mais, e liwe, quanto o presumi-la comum a

um senso est6tico da humanidade n6o a submete por isso ao menor acrdscimo de

determinagSo (aumentando pelo contrario o sortildgio do seu enigma indesvend6vel), do

mesmo modo que, em correlagSo, a necess6ria aus6ncia deste acr6scimo nio permite nunca

fornecer iquela presungio o menor reforgo modal, visto que a acepgio quantitativa do "6"

predicativo de gosto se constr6i como uma atribuigdo, n6o como uma aJirmagdo de

universalidade, dado que nada no juizo (sc., nenhum conceito) a afirma ou lha pode afirmar:

os harm6nicos sdmicos do '06" deixam-no ressoar como um: [esta rosa] 6 assim [bela]

qualitativamente na minha subjectividade como tal; pelo que decerto livremente em toda a

subjectividade como tal, mas ndro de jure, porque nada h6 que nessa subjectividade seja dela

regente, nem sequer a auto-reg€ncia dela pr6pria, "heaut6noma").sl

Mas a mera destituigio omissiva do Conceito, a correspondente esteticizagilo

inoperante de uma T€cnica que n5o poderia justamente nem conservar-se nem constituir-se

se contemplativa, n6o 6 apenas adornianamente inadmissfvel, mas em si mesma rigorosa

inexequibilidade. Toda a estrat6gia constelacional do "com e atravds do Conceito para al6m

dele" 6 convocada aqui: como <<conceito adverbiadamente constelado)), comega j6 esta

f6rmula por ser exemplo cumprido e instanciagio de si mesma. Se os seus tr€s advdrbios

eneompassam o tem6rio hegeliano

(e 6 toda a magna quaestio de um Adomo que investe quixotescamente sobre um Hegel

que lhe 6 moinho, reservando para si afinal um certo cumprimento ou indiciagio, mas
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em verseo menor' do que seria o autdntico e verdadeiro especulativo qual se encontra no
pensador de Jena),

o jogo da reciprocidade correctiva funciona nela todavia do seguinte modo: o ..com,, 
6 lido,

n6o como positividade de uma estrutura kantianamente "insond6vel', no seu ser-assinl mas,
contributo materialista e mamiano, como condigio hist6rica: contingentemente fatal,
invariante estabelecida sobre base originariamente vari6vel, possivel fechado e em aberto
protestando por debaixo do possivel aberto como fechamento. Mitigagdo materialista
dial6ctica por seu turno mitigada pela imposigio hist6rica efectiva do Conceito e do
idealismo (como momento dialectizado da constituig6o do sujeito por seu turno dialect izado,
nas suas pretensoes idealistas face ao objecto, pelo primado deste <Vorrang des Objekt* za
relagao que assim contradialectiza de raiz o mesmo primado). O ..atrav6s,, <durch>
trespassante <hindurch> confere o momento dial6ctico e o contributo hegeliano. o .hl6m-

mitiga, com o subentendido critico de um sem-conceito, o que fora uma possivel
sobrelevagdo do Conceito como das Ganze; acrescendo que tal ..a16m,, ndo 6 final, mas
conleva em heranga e em constelagio o momento conceptual da sua travessia dial6ctica,
conservando - acentrico e atonal acordo liwe de conceitos como de sons - a pluralidade
(porque hist6rica real) de conceitos, agora mutuamente correctivos e, nisso, uns eom os
outros e atravds desse conjunto, superativos de todos, exacto simile do Kunstwerk como
construgao do Mais construido que 6 mais do que o construido e que faz,i construgio e ao
constructo, serem mais do que eles pr6prios, na apar€ncia de que esse ente fosse assim de per
si' e com ele todos, salvos, o pudessem. Uma T6cnica, bela <<para al6m do concebivel>r, que
trabalhasse por6m com o conceito (antes que por ele trabalhada, como a que 6 constante
<bestehend>), transcenderia tambdm aquela ideia-fixa teleom6trica que se mant6m
persistentemente como filosofema coisificado nos textos de Adomo a produzir espasmos
nodticos involuntiirios: o estribilho marxista do "valor de uso,,. Nio que o extase de atgum
puro valor de ser houvesse de tomar o seu lugar, mas que o desinteresse <Interesslosigkeit>
s6 voltasse a ser interessamento, na T6cnica, no sentido em que a Identidade o volta a ser, no
ndo-id€ntico - ou no sentido em que um uso sem equivalente se pudesse ainda comp razer,no
nio-utilitario, casando agrado com prazer como, no Poshrlado pr6tico, a virtude com a
felicidade.
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6.3.3.1. Doppelcharakter do sllex dial6ctico: anu6ncia do antagonismo faiscante /
operat6rio na fascinagio do poder. Singularidade e s6rie abstracta: advento

concreto da identidade do Conceito

A fisionomia de um tal T6cnica, ndo apenas a recorta U.Eco na f6bula cujo titulo - A

Coisa - a inscreve deliberadamente no parentesco intertextual e te6rico de Luk6cs e

Heidegger, mas a acompanha didacticamente no epis6dio do seu destino end6geno previsivel

-a candura de um gesto aureolarmente indemne e fratemalmente "ecol6gico" sendo desdita

desde o seu interior pela unidade de movimento que tem lugar entre um rastro de fulgor

incontivel e a secura prosaica de uma efic6cia decepante que se compraz na sua

demonstrag6o: o chispar luminoso supra-coisal descarrega de alto o seu triunfo jupiteriano e

prometaico no acto de m6o simb6lico da imperativa cisio pragm6tica do real: nio o fruto que

6 aberto, mas do fruto, a dureza, que 6, ela, calculadamente fendida como propriedade

abstracta de resist€ncia.

Estigmas de hybris que em Eco se d6o a ler ab ovo, inconfundfveis. Pois nio se trata,

para o seu docet textual, de se instalar no ponto de bifurca96o empirico que houvesse

apartado, na Pr6-hist6ria, um momento ileso de Tdcnica benigna e a sua sequela mal6fica nas

mios usurpadoras de um uso b6lico que de resto antecipadamente transcreve em <fractal> a

pr6pria cisSo social da Arbeitsteilung (1i instrumental antes de todo o instrumento), a que o

par efabulat6rio s6bio/general dA voz; mas outrossim de recwr embrionariamente ao

momento em que a bifurcagio cindinte se d6 na pr6pria haste e essencia j6 o imago do

pr6prio momento inaugural dessa T6cnica que vivesse, ed&rica, junto dos ciosos frutos

carnudos pr€-constituindo em s6rie neur6tica esse arqudtipo, essa imago traumdtica da

divis5o fracturante, que doravante n5o cessarS de se reefectuar pulsionalmente em todos os

planos de acontecimento vindos, sob a sua 6gide, a ldentidade. Nio chega a haver, antes do

mau, o puro momento bom da Tdcnica, mas sim este a separar-se de si pr6prio precisamente

durante o processo do seu movimento mesmo de produzir a separagio, movimento que

instaura o duplo eixo cruzado que

- separando o objecto de si pr6prio, este do sujeito, que agora pode p6r-se i dist6ncia

autonomizada ganha pelos poderes da mediagdo operat6ria (cujo para-si-mesma serd o
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do plano - abstracto - de represantagfio, a partir do qual e de cujos termos s6 entdo a

realidade), e os homens uns dos outros e de si mesmos _

abre mundo.

Sem drivida que uma faceta da descrigdo narrativa de Eco toca por um instante essa

cintilagio harmoniosa de uma beleza que vai desde o seu apogeu iluminando
descendentemente todo o arco percorrido pelo brago activo e certeiro at€ ao seu encontro
perito com aquele fruto polposo que 6 presente e foi talhado, na sua incompar6vel,
intransitiva, intransaccion6vel singularidade, para a sede e para a fome que o apreciam e que
engenham em sua intengdo esse gracioso estratagema ponderado, incisivo e por6m
poeticamente revelador ainda da abertura e franqueamento do fruto na sua frutificagio, que 6
a kchnA. Este fruto; sc-, nio-id€ntico i fruta universal, mas alvo da cortesia de uma tecnica a
que nio cabe perguntar-se demais se 6 ainda mec6nica- ou teleologicamente aplic6vel a
todos os outros frutos seguintes mediante calibragio adaptativa da sua regra tornada assim
comput6vel - tal como o juizo est6tico nio transgride a singularidade do caso do seu
advento, o desta flor, s6 ao juizo l6gico cabendo comparar e generaliza r logicamentejuizos
est6ticos singulares, i.e-, sem qualquer consequ€ncia estdtica (nem tambem de resto l6gica,
pois mesmo chegar a poder dizer'todas as rosas sdo belas" nada determina sobre o sujeito
estdtico, que 6 e permanece singular, nem converte o predicado est6tico ..belo,, num
predicado l6gico, num 'tonceito de belo", indicando o plural apenas a pura operagdo l6gica
vazia de comparar, ndo predicados esteticos, mas caros de predicagio est€tica IKU 23-5, $
8] )' Assim 6, e Eco entrega intacto este vislumbre; mas, na reticula das hesitag6es e
alternancias de orgulho e humildade que constroem a (m6-)consci€ncia complexa humana na
pessoa do professor Ka, tal vislumbre e j6 tardio e p6stumo a si pr6prio, despedido j6 do que
meramente teria podido ser, e como incumprido se cumpriu, fio tdnue de uma inoc€ncia a si
mesma infiel, acompassado, pelo pdrfido rigor quase psicanalitico do autor, num leito
protocolar de descrig5o cujo registo 6 o da exploragSo do insan6vel canicter dribio desse
gesto princeps de inoc6ncia e potestade, de maravilhamento e culpa. Antes da sumdria
conclusao militar do General, j6 o Professor vinha ufanando as respectivas premissas, e sob a
forma e titulo de demonstragf,o: quer dizer, o Professor nao tanto praticavo realmente,
quanto exempli/icava tautologicamente o seu pr6prio acto, elevado i abstraca5o da sua
pr6pria auto-de-signa96o e esvaziado de si mesmo, passado i identidade interpermutdvel de
um item num6rico fantasmatizado em signo. Passar nela pr6prir uma inst6ncia singular e
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concreta a exemplo formal e numericamente indiferente de si mesmd, 6 identificar a

identidade desse concreto, nio neste e com este mesmo

(e incorrespondivel com o que fosse "a sua identidade", pois ele mesmo, e n5o ela, a 6:

n5o-id6ntico i identidade-como-tal de si mesmo, nio-identific6vel por uma identidade

que tivesse ainda suplementarmente que lhe sobrevir como sendo a sua, ou a dele

consigo mesmo, etc., q.d., irredutivel dquela reflexSo que, identificando-lhe uma

identidade, j6 n6o fosse "ele mesmo", mas sim esse produto a seu respeito que 6 apenas

o da reflexio consigo mesma, a qual pde a mais a Identidade como um reflectido que

constitui "platonicamente" uma nova e separada instincia de com a primeira, cuja

irreflex6o a deixava tio ela-mesma, que antes de qualquer possibilidade de se dar por

identificada ou inindentificada precisamente nessa "si-mesmidade", nesse ser ont6s 6n

que 6 o do Homen, mais id€ntico aos homens do que estes eles pr6prios, porque sua

usurpada Identidade mesma, o que lhos deixa nio-id€nticos a ela e a requerer

"aristotelicamente" uma terceira identidade entre as duas postas em hiato, o qual a

Identidade ir forga de si propria abre aos seus identificados),

mas nela e como ela mesma; e 6 transferir o ser dessa instAncia para a respectiva identidade e

para o ser desta identidade, esvaziando a pr6pria inst6ncia a favor da sua nova posigdo de

ess€ncia - a sua identidade - antes ainda de que essa ldentidade, apurada agora como

configuragio de si mesma, o seja universalmente de todos os seus id€nticos possfveis, por ela

e nela doravante compreendidos <In-begrifF ou concebidos <Begrifl). Quer dizer, o

singular n6o tanto 6 sacrificado pelo universal, como se auto-sacrifica engendrando-o ao

(des)engendrar-se nele. 0 Professor nio se limita a fazer, ele d6 a ac96o como

exemplificagio, nio ainda de outra(s), nem da regra comum a todas as possiveis, mas

exemplificagio de si pr6pria, mostrar-o-que-est5-a-fazer, "na" sua identidade. E 6 neste

plano da identidade e da identificagEo do fazer, e n6o no plano do fazer, que ele agora se

situa: tudo quanto ent5o fizer, f6-lo no plano da identidade do fazer, polarizada na Forma do

instrumento, n6o no plano do fazer e das coisas. O instrumento n6o me medeia entre o fazer

e as coisas, instrumentaliza a figura dessa mesma mediagio, desse fazer e dessas coisas, e

confere-lhes um segundo grau de vig6ncia, agora nio a partir deles mesmos, mas desta nova

Forma apresentativa que os opera e os tem delineados pela fisionomia de uma nova conex6o,

em cujo novo encaixilhamento se rep6em como "naturais", ontologicamente primitivos. E

este o movimento gendtico da ldentidade em sua teorizag5o adomiana.
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A esse rodar sobre si pr6prios dos indices de realidade assistimos intencionalmente

em Eco: ao enigma absoluto, Iiteralmente fora de horizonte, de uma coisa "feita,, (feita-para),

e n6o "encontrada" existente, s6 6 compar6vel o indizivel do prbpnofazer para o qual essa

coisa foi feita (a instrumentalidade autoprecede-se em cadeia e em finalidade, essa

IdentificagSo: os instrumentos com que se forjou o instrumento partiram dele para ele, tal
como ele do seu fim generalizado para a sua propriedade de ser o instrumento-identico deles

todos, dos fins diferentes que, ao alcance da sua efic6cia e poder, sucumbem resumidos sob
um padrio de comum identidade mais forte que a singularidade de cada: assim o poder
dominador erige o Conceito). Ora, se h6 uma fimbria de pureza que alia no mesmo golpe de

brago o faiscante inexprimivel do estdtico e a intencionalidade mensurante de uma efic6cia
generalizada, previdente, abstracta - numa palawa, conceptual -, esse mesmo acontecimento
de fascinagio ocorre sob um condio de ofuscagio <Verblendungszuzammenhang> que

subverte tal encantamento na hybris de um feito de magra glorificadora do seu pr6prio
momento cerimonial-instrumental, encenado algures entre o clario ball6tico de um grande

acontecimento epocal e o luciferino porte de uma vontade de poder que nio conhece
impossiveis, em detrimento da amabilidade s6bria que houvesse de partilhar sem duelo a
oferenda ambigua que 6 a do coco (i6 a prever que um dia mais tarde s6 se encontrariarn, no
mundo, a fruta e a natureza que se fabricarem). Cujo cinico resultado d a efic6cia fria de duas

metades ali quedadas dispares a prop6sito do silex. Ora, se a acaio n6o terminou nelas e na
fome que as bebe, mas regressa em boomerang ao seu instrumento, ela termina entio na

instrumentabilidade sem fim deste riltimo. E n6o 6 tanto que o General perfaga a analogia

entre a dureza naturalmente resistente do coco e a resist6ncia deontol6gica de um cabega-
dura, universalizando em prol de ambos um uso idOntico da pedra lascada, mas 6 que 6 o
entusiasmo inerentemente serial do pr6prio instrumento que lhe sugere uma igualdade
automatizada e repetitiva da acaio, sem distingio 6tica e final de objecto ali onde a nio h6
pratica nem instrumental; sem restrigSo de casos ali onde 6 a pr6pria s6rie que se instala na

identidade enunciada com e desde o primeiro: "- e vai um! -.., diz o General, mas na

verdade jd v6o dois, este primeiro uso distorto da boa tdcnica prefigurava-se j6, com a
autodemonstragfro funcional, na conversio do meio em fim, do acto em s€rie, do instrumento
em poder e da identidade destes consigo mesmos em morte do objecto. O gesto 6 ritualmente
de cima abaixo, abate-se do sujeito ao objecto abatido, da ratio ao sensivel, mas sobretudo
esse liame testemunha apenas a expansSo isostdtica de uma morfologia do instrumento quq
idealista e contramimdtico como manda a Raz6o, adapta a si a do real. eue a s€rie est6 dada
nao s6 desde, mas no pr6prio seu primeiro termo, do qual 6 contempor6nea, n6o escapa a
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Eco, que descreve a cena primitiva nos tragos que fossem proporcionalmente inauditos para

o horizonte de experi€ncia do leitor contempor6neo diante do poder da substdncia ignea que

abrisse a matdria por ac95o (aparentemente) sem contacto - nos termos do laser, da Science

Fiction, do mais antigo dos feiticeiros, da lasca de pedra trabalhada. E o roccord de Eco

respondendo, electivamente afim, ao de Kubrick: a clava 6 osso entre ossos, destrogo e morte

ainda capaz de destruir e de matar, e, a ossada, valsando a valsa ascencional de Zarathustra

disfargada de inocente rodopio vienense, serd 6sseo trimulo de astronautas, assim como

id€ntica elipse permite a Eco figurar o gume como feixe de fot6es; nio por elipse da

Hist6ria, mas porque esta 6 essencialmente a sua prhpria elipse de si. Ao contrdrio da voz

colTente, a de Kubrick (e acrescentariamos agora a de Eco e, cum grano solis, a de Adorno)

n6o 6 uma grandiosa elipse cinematogriftca, 6, outrossim, mais retoricamente ainda, a

mostragio directa e essencial da Hist6ria como tal - a saber, estritamente como elipse.

Diriamos malevolamente que o meditativo balanceamento da clava, da arquiarticulagio do

pr6prio Brago, retroprojectada no ensaio "hieronimiano" e hamletiano do homimideo de

Kubrick sobre caveira, esclarece-nos de que especie de osso prov6m e a que esp6cie de

inconfesso impeto se prop6e a pedra cuidadosamente ensaiada in vitro pelo S6bio de Eco

sobre cocos de laborat6rio. A primeva Identidade mantdm-se id6ntica d tltima num tempo

seriado da Identidade, o qual, por ela identificado, devdm duragio invari6vel tomando entre

si contemporineos (que 6 a ldentidade no tempo) os seus sucessivos. A (nossa) identidade 6

id€ntica d pr6pria (primitiva) identidade, da qual nio h6 hist6ria - e por isso a sugest5o de

laser que descreve o silex significa, nio uma estratdgia de viabilizagdo de proporcionalidade,

mas a perfeita e interpermut6vel equivaldncia descritiva de dois instrumentos, e de duas

operag6es t6cnicas muito pouco discerniveis, como muito pouco discerniveis o sio estes dois

tempos diferentes que deixassem discernir - uma Hist6ria.
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6.3-4. Edgar Poe: consumagio inaugural da Modernidade como dial6ctica do
iluminismo

Mestre do regresso do at6vico na racionalidade e como racionalidade (sendo nela

mesma que ela retorna ao mito e 6 esse retomo) 6, como veremos, no p6rtico da

modernidade artistica crttica, Edgar poe. Mais que decifradora (Rua Morgue...) ou
legitimadora (Casa de Usher...) do irracional, mais que participe mim6tica no seu sortil6gio,
a raciocinagio poesiana 6 ela pr6pria autocoisificagio mitica, o mecanismo de jogar xadrez

de Maelzel de si pr6pria, prodigio da autodecifragEo da sua pr6pria racionalidade mirabilis, i
forga de comeqar por ser sagaz discernimento calculativo exercido sobre objecto. ..O Jogador

de Xadrez de Maelzel" 6 aL6gicahegeliana: cidncia racional da sua pr6pria realidade l6gica,
desocupada do objecto ou mundo que vinha conhecendo e cujo lugar acaba por tomar, do
qual por outro lado aspira a ser o absoluto l6gico. O mecanismo (maelzeliano) da

racionalidade da coisa, do Jogador (a Coisa como Raz5o), 6 a racionalidade (poesiana) do
mecanismo da coisa (a Razio como Coisa), 6 a pr6pria coisa-mecanismo, e o texto do
raciocinador apresenta-se-nos como um objecto maelzeliano, em tudo observ6vel, esconso,

mecanicista, h6bil, sequencial, operoso, i semelhanga daquele que o engenho do inventor
germAnico propunha, a saber: que o xadrez, o jogo, o c6lculo, o jogador, sdo - pura coisa,
mecanismo auto-regulado, o qual ndo joga xadrez: o dA jogado. c6lculo reificado sem
ningu6m, o ie feito, i6 sido e n5o-mediado da realidade. Ao tentar resgatr
demonstrativamente o Homem nas jonAsicas (e moby-dickianas; e maelstrcimianas) entranhas
do robot (e "o Diabo no [nas do] Campan6rio'rz e tambdm in musica), a raciocinag6o

coisifica-se por seu tumo num puro mecanismo enfastiante, fetiche da produgio de an6lise
que se substitui i coisa analisada. O anio escondido 6, como puro ente analyticumque deve
por isso permanecer invisivel, nio o produto demonstrativo cl6ssico de um encadeado
l6gico-formal, mas a silhueta contrastante desaparecida que funcionalmente permite, ao

descrever logicamente um mecanismo de produgio de pensamento, por excel&rcia
organizado e fulgurante, regrado e genial (e inst6ncia - subjectiva - produtora de todas as

produg6es), metadescrever o momento hist6rico da adscrigio desse antigo principio de
organizagio ontol6gica do mundo, que 6 o Logos, ao novo principio, o da ..sua

reprodutibilidade mecinica" pelo e como dispositivo de produgao tdcnica - de que o Jogador
de Xadrez, mais que o exemplo efrcaz,6 o simbolo absolutizado: exibivel gratuidade da

cadeia de produgio (um jogo) e do seu produto (outro jogo), ..mercadoria absoluta,,, puro
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valor de troca impermut6vel porque produto produzido t6o para si mesmo qua produzido (ou

tio produzido como tautologizagio da sua pr6pria produgSo, produgSo nem sequer do

produto, mas da propria pura produgSo [do produto]), que, n6o s6 inutiliz6vel, porque sem

uso, como tambdm intransaccion6vel, porque ele mesmo 6 a Troca como tal, a passagem ao

limite, i absolutizagdo", da mercadoria (v.g., de entidade consistindo em ser troc6vel, a

entificag6o da propria trocabilidade de entidades, evidenciagdo tematizada do principio

universalmente regente, atrav6s da sua impossibilitagio abrupta: o puro e absoluto para-si-

mesmo da obra de arte aut6noma, "mercadoria absoluta" (Baudelaire), factifica-a de novo

errr coisa petrificada). Por isso, sagazmente, Poe refoca a sua andlise, do residuo de valor de

uso, pretextual -jogar xadrez e ganhar -, para o puro valor do novo Jogo, o da produgfio

t6cnica manifestada como puro auto-mecanismo "sem ningu6m", "desabitado", aqu6m do

humano, novo quadro categoremdtico e novum organon do ser. Porque seria ing6nuo

sublinhar em Poe o contramovimento de resgate do humano das entranhas monstruosas de

ruffi automaton da propria intelig€ncia pensante, sem notar que a condigio de possibilidade

de ralizagio de um tal contramovimento j6 traz adoptadas, e de si plasmantes por

contaminagio a priori, as modalidades fascinantes da efic6cia t6cnica de uma m6quina de

pensar, de uma mdquina de ser sujeilo e de ser humanidade. O m6todo de an6lise

retrospectiva de Poe identifica-se demasiado com o inimigo para que a sua vit6ria sobre este

nio seja de Pirro. O mesmo sucedera no tratado exemplar da produgio mecinico-t6cnica

(mais que de uma l6gica calculativa do belo ou de uma matematizagdo do po6tico e uma

racionalizagio do sensivel e do emocional) que 6 a sua "Filosofia da Composig5o". O seu

"desencadeamento final das forgas produtivas", maniacamente espartilhadas at6 ent6o pelas

minuciosissimas "relagdes de produgio" receituii,rias (quem det6m a posse dos meios - a

oficina corporativa dos poetas -; para quem e a que prego produz - a indugio da beleza triste

como efeito supremo d'alma, claro misto romdntico de belo e sublime, kantianamente: de

proportio vaga na imaginagSo que dialoga e pergunta conceito d forma reflectida da palavra

animal sensivel, e de terror do seu afundamento no maelstrom sombrio de uma ideia infinita

da raz6o da magnitudo da qual a imaginagdo 'on6o se levantar6 - jamais" *; que divisEo

tdcnica do trabalho mobiliza e orquestra - pros6dia, psicologia, dramaturgia... - , etc.) , nio

chegam a esconder o jogo auto-deslumbrado com a pressentida era da industrializagio

apotdtica do constructo po6tico: em Hollywood, a Kulturindustrie nio "produziria" melhor

nem de outro modo os filmes que por outro lado "re:,liza", e est6 longe, como Poe

porventura o esteve, de se limitar a deixar acontecer, ou desaguar, a "corrente subterrinea de

sentido" que afluia "genialmente" desde a nascente at€ construir para si as duas riltimas

352



estrofes, sede discreta desse Mais que, inconspicuo e nio menos subterr6neo, delas reflui e

alastra sobre a construgio que j5 era a dele e que agora faz a sua: produziria
escrupulosamente o Mais sem-escrfpulos como oportuna mais-valia. Entretanto, a

hiperbolizagio caprichada que, em Poe, retrata o constructo po6tico como maquinag6o do
belo (e do sublime), kubrickianamente: mecarizagdo da laranja da vida - ironiza-se e

"trapaceia-se" o suficiente a si pr6pria para que, ao acompanhar a hiperbolizagao hist6rica
real da Produgio social racionalizada, ndo a passe crilicamente ao seu "absoluto de
mercadorid', ao mostrar, nio como um poema "foi construido,,, mas como o seu po6tico 6

constitutivamente constructo; constructo ao qual "o poema" ndo faz (poeticamente)
desaparecer, mas que, pelo contr6rio, s6 ele faz (poieticamente) aparecer o poema, s6 entio
"desaparecendo", mas como presenga atem6tica ou "invisible", dinamicamente estruturante
da "aura" imediata do visfvel present(ificador), cuja forma, longe de impassivel, regurgita da
"undercurrent" (Poe, ib.) das suas forgas. Que, com os instrumentos da f6brica - a de mundo,
como a de sonhos -, Poe produza ao mesmo tempo uma mimes e da razAo extrema por ela
pr6pria, denunciando aquilo mesmo que consagra por movimento critico autocontririo, e
dessa mesma construturagio se permita ainda obter a apar6ncia de superagio do real dado
(os tr€s tempos dialdcticos estando assim encontrados), faz deleum autor eminentemente (e
reconhecidamente) adomiano. Resta que o mesmo movimento dialectico negativo que
inverte o a) em p), negativiza em apar€ncia a aparig6o especulativa do reconciliado, y). O
desinteresse frivolo com que Poe manuseia, na "Filosofia da Composigio,,, o elemento de
transcend€ncia <displicentemente acrescentado como que por desenfado>> - deixa-se
apreender do seu tom -, nio traini a atitude de uma tal denrincia? O uso, porern, da dupla
polaridade (a da reversio dial6ctica posta em disson6ncia significativa) nao integra menos a
dial6ctica do iluminismo e a sua era: a "arte avangada" utiliza, por exemplo, o trago arcaico
dialectizado com o da racionalidade e o do Novo moderno, na sua contradial6ctica da
dialectica do iluminismo - i qual integra em si para melhor trabalhar a respectiva
desintegragio' e em cuja idade se integra, nesse sentido pertencendo-lhe e recobrindo mesmo
porventura a via crucis da sua remissdo, necess6rio sendo esgotar a si mesmo o ciclo como
tal' Por isso a dialdctica do iluminismo cont6m tamb6m, privilegiadamente, as possibilidades
de agudizagio de consciOncia sobre si mesma, sobretudo quando entendida a
incontomabilidade, actual e pret6rita, de uma via de emancipagao que passasse pelos regimes
(mas n6o necessariamente por estes, os vigentes) da razio e do conceito, cujos bordos de
perigo e precipicio dificilmente haveriam ent5o de ter podido ser muito diferentes dos que se
vieram ab initio a tomar prevalecentes (e tanto, que n6o foram: argumento necessitarista



execrado pela inabalSvel reivindicagio adorniana do potencial <divinamente total>> de

liberdade arbitral propiciada pela modalidade, arqui-instauradora de hist6ria, da

Possibilidade), e mesmo, mais que prevalecentes, o lugar e o modo-de-ser, tomados pelo

humano, que perfazem a figura do seu mundo. A tal ponto que o lema do em travessia

otravds do conceito para alcangar aldm do conceito <Mit dem Begrrff, durch den Begriff

hindurch, tiber den Begriff hinauszugelangen>, rogando embora perigosamente de perto a

tentagdo teodiceica e um insidioso principio do melhor (a cuja exasperante progressividade

sine die o'dialecta negativo tem em todo o caso que se (in)conformar), se torna, em est6tica

como em dial€ctica negativa, a f6rmula indicial da reconciliagio da hist6ria, ao

implicitamente avalizar, volens nolens, senSo a pr6pria hist6ria da reconciliagdo, ainda assim

um trago irrenunci6vel, e mesmo constitutivo, dessa ou doutra hist6ria, a saber, o da

constituigfio do Conceito como operador da universal identificagio opressiva de nio-

id6nticos (os particulares). Ora, o tempo de constituigio e aperfeigoamento do Conceito qua

Conceito custaria sempre em hist6ria e em unilateralidade. E compreensivel - ao limite - a

superagio (artistico-est6tica, e dialdctico-negativa, em primeiro lugar) de um Conceito

constituido (e do seu arreigamento em naturalidade l6gico-gnosiol6gica e como hist6ria

vigente); 6 mais dificil, mesmo que compreendendo como o Conceito 6 um constituido

(mut6vel, alter-possfvel) e nio um constitutivo (categorial-ontol6gico), conjecturar um tal

processo de constituigio hist6rica da Razio e do Conceito (e, com a constituigio do regime

da l6gica, tamb6m o da subjectividade e o da vida econ6mico-social) que houvesse sido jd

tio dial€ctico desde inicio que, em rigor, uma raz6o instrumental-conceptual houvesse

podido ver a luz do dia, a qual, por ser tanto apenas tambdm razio instrumental-conceptual,

nunca propriamente houvesse chegado a ser conceito-conceito e instrumentalidade-

instrumentalidade. 56 uma dial6ctica que nio fosse a forma da autonegagio de uma

positividade constituida, e que nio fosse uma tal mediag5o reciproca dos termos que estes

deixassem de o ser, poderia dar conta de uma conceptualidade capaz de orientar a efic6cia da

produg6o material de um modo, digamos... est6tico.

Magna questio aqui meramente deixada em esbogo.

354



6-4. Resgate do momento indectinivel de identificaglio como paragem

(reiteragio, ciclo) do tempo. sua passagem ao limite no sumol
cartesiano. A s6rie da subjectividade t6cnica reificante do objecto:
Giotto, Magalhfles, Descartes, Kant - perspectiva (poder de ver),
circumnavegag5o (poder de agarrar), evidOncia (poder de saber),

transcendental (poder de deixar-ser). Grifos, astronautas, cubistas
e mensageiros: coldquio entre Adorno, pessoa e Merleau-ponty
sobre o survol rapace. A rapacidade rasa da produgSo de produgflo
como avatar voluntarista, e o impasse adorniano do des-

encadeamento (<<teleologia assistida>) da Reconciliagio

Assim, tal como a dialdctica negativa vem a culminar o imediato tri6ngulo de
reaca6es d razdo iluminista-positivista - os vdrtices kantiano, hegeliano e maniano
proporcionando d negalive Dialektik a possibilidade e o imperativo de uma ..correcg6o

reciproca" de criticismo (menos o transcendental), dial€ctica (meno s o especulativo) e
materialismo (mais o dialdctico com o seu outro, sc., com o idealismo dos dois primeiros) -,
e assim como a arte opde ipso focto o sismograma, que acusadoramente 6, ao sismo cuja
transcrigao lhe 6 dentncia, assim afinal cabe discernir uma duplicidade antagonistica nos
tempos, sem contramard, da actualidade iluminista, feita nio da estase rinica muda numa
6poca que presentifica qudsi espacializadoramente a Hist6ria como locus de uma sua pr6pria
intransitividade final d qual veio a chegar e 6 a toda comparecida, mas da distonia de dois
tempos, precisamente hoje como sempre e para sempre os da (sua) possibilidade, esse nio-
iddntico' A temporalidade que esteve por ser desde sempre, que a do iluminismo, estagnado
em m6 dialectica do p6ssimo finito, parecia ter deixado condenada errr coup-de-grdce, swte
todavia, e desde logo na possibilidade metadialectica de assim tematizar DA. A nossa
hip6tese seria, por6m, QUe, se o pr6pri o da ratio universal-conceptual 6 a sua reiterag6o
autodestrutiva, tambdm (mas nio apenas) em raz6o do seu inevit6vel fracasso ontol6gico -
diante do irredutivel e do n6o-id6ntico i arregimentagf,o geral de todas as coisas sob as
formas-moldes dominantes -, de que a pr6pria DA 6 o sinal negativo (impossibilidade da
plena identificagio abstracta; pois, precisamente, a coisalidade em que esta dialecticamente
se toma 6, na sua mesma concretude pura, o mais abstracto), faz parte dos possiveis da
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Possibilidade o desenvolvimento (precisamente havido) da forma da Identidade, sern a qual

nem o "ndo-idAntico (d identificaglo; designagio, pois, ainda indexada e secundSria), nem a

"identidade [nfro-id6ntica] do ndo-idAntico", seriam pens6veis. Que o seriam, numa noutra

pensatividade - liwe da confinagio que noJa ilude - eis o que nio 6 pens6vel, nesta. Entre

pressupostos irreflectidos fazendo chio a filosofemas hirtos, e extrema precaugio no

exercicio da conjecturagio modal, 6 aqui toda a passional oscilag6o que anima a obra

adorniana.

A questio 6 saber at€ que ponto seria possivel a efic6cia conceptual-instrumental

facultadora de sobreviv6ncia, autonomia e subjectividade (sob os modos negativos e

autocontradit6rios diagnosticados por Frankfurt) sem levar ao fim uma Identidade

identificadora que s6 perfazida garante a efic6cia algebrizada do universal t6cnico-cientifico,

mas que, uma vez perfazida, tende ao cumprimento autonomizado da sua pr6pria autotelia,

indutora, de resto, de outros tantos exponenciais acrdscimos de eficfcia por efeito sist6mico.

Num procedimento altamente conceptualizado - seja o exemplo -, como 6 o da obtengdo, a

partir de tripas de carneiro prensadas e quimicamente tratadas, de fibras orgdnicas,

destinadas i suturag5o em cirurgias intestinais, que cumpre calibrar de modo a satisfazer

coordenadamente as duas variiveis que sio a espessura dos filamentos adequada i dos

tecidos por si cosidos, e o tempo calculado da sua assimilagdo por parte destes, em fase com

a respectiva velocidade de cicatrizagao - num tal procedimento, impossivel separar o mff

dent Begrffi que constr6i todo um aparelho tecnocientifico historicamente acumulado, da

benignidade acrescida dos resultados "para al6m dele". Se, digamos, o mundo autom6vel 6

uma miragem que tem todavia a mesma proveniCncia que as t6cnicas cientifico-medicinais, e

se o universo do consumo que se autoconsome € tal que a publicidade a uma marca, longe de

coneorrenciar as congdneres, as publicita por concresc€ncia, na grande esfera armilar de

todas as publicidades que - medium is message - publicitam o pr6prio estado-de-publicidade

e o pr6prio estado-de-comunicabilidade do mundo antes que a qualquer objecto visado nele,

funcionando como forma <<transcendental>> antes de que como forma empirica, ainda assim a

possibilidade de invengio do transporte eficiente na proporcionagio da possibilidade, por

exemplo, de uma humanidade planet6ria, cabe uma vez mais ao mesmo "Conceito". N6o se

v6 como poderia o momento da Identidade, numa "boa tdcnica", obter-se a titulo de

"identidade-outra" (nio seria... id6ntica) ou de identidade n5o-nociva (nocivo sendo abdicar

de identificar quando se admitiu, e Adorno admite-o, ser disso que se trata, sendo que"sobre-

identificar", ou 6 tautologia, ou erro por excesso). Nio obstante, dada a clAusula adorniana



de que a identidade nunca chega a ser total, na medida em que a abstracgio do Conceito

nunca alcanga poder cumprir a sua vocagio totalizadora de impor d experidncia uma

identificagSo desta na e com a categoria l6gica, sua ob-jectivadora, que assim ultimamente a

suprimisse enquanto diferenga viva de com essa mesma categoria - e todo o ciclo hist6rico

posterior ao da idade liberal do capitalismo obedeceria, na vida social, na arquitectagio da

indristria cultural e na tend€ncia do material artistico, musical como pldstico, ao processo da

crescente racionalizagio reificante exaustivamente unificadora, e integrativa ate a

desintegragio, de todo o qlmpo disponivel de seres, acontecimentos e sentidos submetido i
esfera da organizagSo assimilativa segundo a redugSo do singular, do liwe, do diferenciado,

segundo a redugio do irredutivel, enfim; q.d., segundo a absorgio propriativa na ldentidade,

hoje a da homogeneizagdo global a optimizar num pr6spero e precilrio bloco de blocos

circumplanet6rio dada, ent6o, a cl6usula l6gico-hist6rico-social cuja panor6mica

relance6mos, pode-se dizer nEo-aristotelicamente que a Identidade admite (como predicados)

o mais e o menos, ao ser processo <social-transcendental> e n6o forma ontoJ6gica prima.

Sobre-identificar nio redunda, ent5o, a identidade: "arredonda-a" para cima ou, na sua

celebragio pessoana, "a aparecer redonda no horizonte": sc., essa sobre-identidade "l6gica",

e "l6gica-do-objecto" - que 6 a da ratio econ6mica tecnocientifizada de Galileu, Bacon, e

Descartes com que se inaugura o ciclo agudo do Iluminismo pr6ximo - sendo precoce-,

sen6o antecipativamente garantida por essa "forma simb6lica" que 6 a da Perspectiva

renascentista (Panofsky): esta avera-se como aut€ntica Yersinnlichung "esquematista-

transcendental" da trama l6gico-categorial (a mesma dos juizos de experi€ncia newtoniano-

kantianos) segundo a ldentidade sintdtico-unit6ria do Sujeito (do Cogito ao lch denke, os

quais*devem poder acompanhar todas as suas representagOes", q.d., vigiar segunda vez toda

e qualquer apresentag6o de objecto, sempre todavia j6 tacitamente correlacionado na

consci€ncia sintdtica &o, porque transcendentalmente residente tro, respectivo Olho

cogitativo, que inauguralmente o "acompanha", esse olho monocular do pintor

plenipotenci6rio projectado a infinito - a saber, o ponto de fuga como o de converg€ncia

geom6trica, an sich, e n5o 6ptica,filr uns, das paralelas -, pintor que vai construindo para

si o seu campo de objectos depois dado como [deutero-] "natural" e, pois, como que

imediato$. Quer dizeE o equivalente experiencial-sensfvel, vision6vel, da extensionag6o

hist6rica e s6cio-l6gica da forma l6gica rotunda da Identidade - mediante a sua

exemplarizagdo na do sujeito, cuja reflexividade clara e distinta 6 a da autoposicionalidade

hiperid&rtica da pura presenga no€tica a si - ao inteiro campo objectal more geo-metrico e

categorialmente estatuido em campo globalmente identificado como tal da objectualidade,
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como objectualidade apropriativamente circunscrita e conglobada ao e pelo campo de

identificagdo e de fenomenalizagilo que 6 o de um sujeito posto em capacidade de extravazar

de si enquanto detentor "projectivo-perspectivista" de uma l6gica cognoscitiva-constitutiva

de objecto, esse equivalente, diziamos, nio se limita a surtir como um mero passo paralelo

ou de prenirncio, projectando tambdm ele o olhar-subjectum sobre o seu campo perceptivo de

objectos: ele concretiza antes do mais o fazer aparecer a si mesmo em identidade evidencial

perfazida, totalizada, o pr6prio campo total da Identidade, qual 6 o do proprio acolhimento

aberto que faculta a manifestagio de qualquer presenga - o espago. Qualquer objectivagao

categorial o pressup6e, e 6 de o dar como a arqui-presenga id6ntica onde todos os presentes

podem ser identificados e reidentificados, que se trata (a sua temporalidade sendo a de uma

visdo reconhecedora do passados: insergdo de cada objecto num espago pr6vio a cujo tempo,

o da simultaneidade conspectiva - a 4 regra cartesiana -, cada novo ser presente queda

hirtamente adscrito segundo a regra prdvia da sua incorporag5o perspectivada, encarregando-

se a certeza aquisitiva geomdtrica - que distribui qualquer nova compardncia temporal na

ordem prevista e prescrita pela extensio, que a repuxa como que para o passado espacializado

de si propria - de substituir a certeza actual de uma vigilAncia intensamente presente, mas

pontual e inconect6vel, da representagio). A Geometria faz-se assim de novo metodicamente

egipcia e empirica nessa cerim6nia da sua tomada de posse comensurante do novo espago

infinito que 6 a pintura do Quattrocento, evidenciando e coisificando, nos limites de um

quadro, o espago infinito posto como tal ao alcance geom6trico-projectivo do Sujeito

(geometria projectiva e 6ptica de Desargues, nio a algdbrica e analftica de Descartes: mas

projec$o que, de resto, como veremos, aplica como suas as quatro Regras do M€todo

cartesianas, na plena homologagio, como o nota Merleau-Ponty, da visSo 6ptica sensivel A

pensie de voir racionalizada, entendendo-se por survol a 'tlarificagdo" da vis6o

desimpedida a infinito, ir semelhanga da ideia identificada na sua clareza e atomizada

distintamente diante da sua consideragio evidencial por libertagio de qualquer

"sobreposi96o", "encavalitamento", "quiasma", "entrelace", "invisibilidade", com qualquer

outra). Se o esprit de gdomdffie assim obt6m o conspecto de ldentidade do espago como tal,

por um sumol que n6o apenas a faga aparecer na representagSo (6 o espago, infinito, do

espect6culo representado), mas ponha essa mesma representagio meta-representada (6 a tela)

literalmente ao alcance de mio (e de pincel), num "quadro", num "caixilho" ep6nimo

daquele que um dia mais tarde vir6 a ser, e a ser dito (por Heidegger), o Gestell t6cnico,
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(a representagSo capturando e apresentando o infinito, do qual se revela assim capaz; a

tela, capturando a representagSo-infinita nesse representar-finito que 6 uma pintura: a

qual nio se deixa, por6m, cousar como, digamos, 6rea de 212 x 304 cm, porque nela o

representar ndo detdm a r€presentagSo, e se a extensdo da tela por pintar pode ser a de

212 x 304 cm, a da tela pintada n6o 6 nem a do representante l2l2 x 304 cml nem a do

representado [oo], mas a da sua relagio...),

eis o que revela o sentido potentemente possessivo e concretamente protector da ab6bada de

Identidade, que deixa de funcionar como esforgo operacional avulsamente aplicativo por

parte da representagSo classificadora sobre campo alieno, para recortar este por inteiro

esgotando-lhe i vista os (seus) limites de presenga, aos quais p5e dentro dos (seus) de

representagEo, assim ao mesmo tempo adquirindo-o e apropriando-o como campo

inteiramente conquistado para o perimetro domdstico da identidade, exaustivamente

disponivel como identidade identificada, in actu,homogerreamente at6 aos seus confins (nio

calcul6veis por regra mental, mas presentificados numa s6 experiOncia imagdtica sensivel de

avistamento <Sehweise, konstitutive Erfahrungsweisen, Bilderwelt> (AT 324, 447)) - e

recuando a salvo perante, e acima de, esse espago posto imediatamente diante, e nio
perigosamente conglobante e enleante do sujeito num enredamento "silvestre"

encompassado <enjamb6> na Chair do Ete sauvage, express6es que ainda trariam, em

Merleau-Ponty, o eco (adornianamente relido) de uma condigSo arcaica da inserg6o

perceptiva em mundo i merc€ de uma existCncia inextric6vel na natureza. De operagio

incerta sobre o seu outro, a identidade hipostasia-se agora defronte como o pr6prio lugar

territorial perfeitamente demarcado onde se v€m situar todos os acontecimentos... da

representagio, ou da adveni€ncia manifestativa (ou da representagio pict6rica, neste caso,

privilegiado porque ekfr6sico do regime cognoscitivo da Representagio como tal): desfeito

dela para a estender diante de mim tio longe quanto possivel, a pelicula ontol6gica da

identidade (como o lugar localizante das pr6prias coisas, e (re-)localizado tematicamente por

mim em si pr6prio, 6 mais minha do que nunca quando nela reencontro, reguladas pela

pr6pria invaridncia do topos tnico, todas as fisionomias assaltantes da alteridade: a minha

identidade 6 enfim a pr6pria do objecto, e a projecgso de espago a ponto (geometricamente

dado) de infinito n6o est6 longe, e at6 com vantagem ("dogm6tica") sobre ela, do que ser6 a

apriorizagio do espago ou a subobjectividade transcendental dos conceitos puros, quer dizer,

de um dos picos do iluminismo pr6ximo. Mas antes ainda de, com Descartes, o espago actual

de incorporagio perceptiva ser reconsiderado a partir de uma vis6o da extensio que, eximida
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i participag5o posicionada nesta, se permite revdJa num de fora/de cima (survol) como um

puro articulat6rio de dois eixos apenas, os suficientes para garantir a propriedade simples de

exterioridade ao "partes extra partes"ss, interp6e-se - como segundo acto instaurador, por

parte desta nova fase da racionalidade identitativa, de uma reconfiguragio d sua medida dos

estratos e modos da experi€ncia sensivel, da fisionomia do objecto e da pr6pria orgarizagdo

pragmdtica e prospectiva dos espagos territoriais e itiner6rios do mundo (estendendo a este

epis6dio da hist6ria da imagem do objecto racionalizado as sugestdes de Adorno sobre a

modificagSo social-hist6rica-racional do sensorium, das "modalidades da experi6ncia,,, do

"mundo de imagens" e da face do objecto, numa inquirigio de verdadeira ontologia hist6rica

da paisagem geogr6fica (AT 322-6,447) - essa outra circunscrigEo concreta do espago vital
de exist€ncia que € a conversSo da terra em planeta t5o copernicano quanto

circumnaveg6vel. Se racionalmente era calcul6vel a curvatura, conhecida'tla experi6ncia

naval, o acto mim6tico de cingir o perimetro circunferencial do globo obt6m deste, como o

decalque-miscara primitivo, a primeira forma da identidade - a semelhanga repetida e

propriada no gesto incorporante, que reexperiencia "assimilativamente" o corpo alheio no

corpo pr6prio -, "roubada", instanciada num momento pr6prio em separado da pr6pria coisa,

e doravante disponivel para operag6es substitutivas, mitico-m6gicas primeiro,

representacionais-operat6rias-formalizadas depois. A exibigio desse anel completado,

fechado e pela primeira vez presente para si mesmo como tal, qual 6 o da circunfer6ncia

terrestre, permite como que elev6-lo o suficiente acima do pr6prio baixo horizonte

intromisso decorrencial de viagem, imersa nas 6guas sulcadas do "mar indefinido" e no

tempo duracional sempre, como as ondas, intercalar, para o fazer aparecer agora inteiro: e

esse perfmetro nio 6 tanto o que se eleva diante dos nossos olhos, mas, ao unir-lhe ponta

com ponta, sennos n6s quem subimos num grau reflexo a conspect6-lo, "sobrevoantes", todo

de uma vez como o da terra "surgida inteira e redonda no horizonte"s, ou como enfim a

pr6pria terra no seu perimetro percorrido e agarrado por n6s no acto de o levar a agarrar-se a

ele mesmo - quer dizer, a terra identificada, e objectiv6vel na sua identidade, numa s6

slntese do olhar geo-mensurante. Com isto, 6 o Bilderwelt que de todo se altera, e a met6fora

pessoana para a posse imaginativa de uma visio "de survol" do redondo terrestre anuncia -
por raccord de nave a nave entre as tr€s, odisseicas, de Ulisses, Magalhies e Kubrick (vide

), sempre narrando a completude de um pdriplo cujo cumprimento transpde a um novo limiar

- o sobrevoo astron6utico da vis6o que um novo e riltimo surto do geometrismo pict6rico

premeditard: a nave que propriamente fard "aparecer a terra", ou melhor, um novo horizonte

orbital imponderabilizado, serd a do Suprematismo de Kasimir Malevitch, repleto ali6s de
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alinhamentos de Mon6litos kubrickianos bidimensionais, "icones" da face fechada de Deus e
do humano "no nosso tempo" hesitando entre se darem como a potenciagio do Rosto
absoluto ao seu absoluto de mostragSosT enquanto volitiva apropriagdo humana da apofiitica
"sem-obiectualidade" (<bespredmietnost>s8 divina), proporcionando d humanidade a era de
uma nova'ocultura" (ou sentido de integral posigSo no mundo) criadora de um novo desenho
do lugar urbano-arquitect6nico de habitar (a fase generalizadora do Suprematismo ao todo
das dimensoes da vida, a fase dos "arquitectones") - e a amarga clausura das faces das
figuras p6s-suprematistas, de novo camponesas, na cifra crucificante das ovais tio
brutalmente interrogativas quanto estancadamente apor6ticasse llmasens lI.. 12.. 13.J.

Assim verific6mos, na sua ess6ncia de instdncia historicamente deveniente
<Gewordenss), 

QU€ a identidade, como conformagfio formal contumaz de auto-identificagio,
tende como tal a sobre-identificar-se e, consigo, a tudo. Se desencadear ainda mais - e
melhor - a forga produtiva Tdcnica n6o seria desencadear ainda mais - e melhor - a
Identidade, em sucts virtualidades propriamente constituintes formais-transcendenf4is, sc.,
de sujeito, logos, psique, indristria, mundo, natureza, sociedade - eis o perigar a que a
navegagio adorniana entre Cyla e Caribdis - o mit/durch/hintiber, o com/atrav6s/para al6m -
se propde: como desencadear a ldentidade como o momenlo que ela nao 6, e nio como (mas
atrav6s e para al6m de) o Todo que ela 6? A formula constelacional do pr6prio
desencadeamento - o com,/atravds/para al6m -, provis6ria embora, ensaia uma possibilidade,
aquela mesma que filosoficamente a constelagao dial6ctico-critica de focos cardinais da
identidade conceptual - a kantiana, a hegeliana, a marxiana... -, tomados como um an6logo
hist6rico-filos6fico do "estado tendencial do material" na composigio artistica, nio apenas
trabalhou como elevou a trabalhado instrumento de trabalho (a tabela triangular de
dialeetizag6es correctivas recfprocas): mas ent6o, para haver constelag6o, sio precisas
identidades' tal como o atonalismo, nio sendo diat6nico, 6 ainda temperado,ou seja, herda
do tonalismo a sua condigio fundante mesma - a da enarmonizagEo do sistema harm6nico
intertonal -, indutora previsivel do serialismo como reposto avatar da integratividade t6o
plena que dispensando o centro tonal, tal como o abstraccionismo pict6rico realiza tio
cabalmente o dominio geom6trico sobre os objectos (esses p6los da <figurag6o diat6nica>
natural), dominio outrora introduzido na figuragio pela construgio perspectivica, que os
pode dispensar, ostentando sozinho o puro esquema da dominagao a priori do espago de
manifestagio racionalizado. Quer dizer, a constelag6o nio o seria sem (que de) outras tantas
identidades desenvolvidas por demora unilateral na sua pr6pria maturagio hist6rica, e a sua
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forga tensiva negativa 6 precisamente dinamizada como ainda o reverso das positivas nela

desconstruidas como suas componentes antifr6sticas. Por outro lado, a intelig6ncia

constelacional 6 essencialmente considerativa-negativa, n6o produtiva, parecendo

simultaneamente ilustrar a contrario a fal€ncia t6cnica de todo o empreendimento expurgado

de instrumentagio identitdia e a da dogm6tica inquestion6vel da "produgio", cuja presenga

no discurso 6, como em todos os casos de "reflexio segunda" ou 'oimanente" de categorias

vigentes, eminentemente metalinguistica, e n6o referencial (q.d., de €nfase mais directamente

incidente sobre o c6digo sonante da episteme marxista, exibido textualmente e, pois, mais

falado que falante, i.e., trazido directamente a exaustivo uso critico jA codificado, e n6o tanto

vigiadamente explicativo ou inquiridor de realidades descritas e de experiCncias

confrontadas): nunca, na enunciagio adorniana de resto tlo ricamente combinat6ria enquanto

*soma 
[picassiana] de destruigdes", a dialdctica-negativa 6 predic6vel como "produgdo" (de

qu€?, visto ser sem-resultado, sem-produto, sobretudo sem o (6-)prodwido do produto

segundo a produgio - e, todavia, nio sem wr6gyera...), nem se aproximam as sintaxes do

dialectizar e do produzlr, nem as seminticas do Nio-id€ntico e do produto. A tematizagdo

metalingufstica sobretudo confirmativa das conceptualidades marxistas, ao inv€s da reflexio

categorial negativa ou pelo menos dialectizante infligida is do idealismo, rep6e aquelas num

confort6vel estatuto de descritores universais incontroversos, e precisamente ao titulo

sum6rio de nomeag6es predicativas atribuidas com precisEo identificadora aos quadros de

realidade visados. Tal hiato sintomatiza a impossibilidade - tanto, que inadvertida - de

constelar (de pensar em conjug6vel parataxe sem o hierarquismo da unidade categorial

subordinativa) o Nio-id€ntico e a Produgio como "nomes do sef'. Sobretudo, de pensar o

nio-id6ntico no seio da produgio, ou, mais audazmente, a produgdof-outral do ndo-idAnfico

no sentido em que Adorno diz a identidade[-ounal do ndo-iddntico; q.d., a sua pr6pria

identidade consigo mesmo, nio identific6vel naquela "sua" identidade reflexa que o diz

predicativa-categorial-universalmente 16 desde o Conceito classificador; mutatis mulandis, a

sua pr6pria produtividade consigo mesmo, nio-produzivel pela de "a" produg6o. Eis toda a

questio do Mehr do Gemachres que 6 a obra de arte, e da Apparition no silente do belo

natural - produtividade vestigial do Nio-id€ntico -, € do tipo de Gemachtes e de

Konstruktion, e construqdofazedora de quA e com qu|, que sio os da obra de arte enquanto

obra que 6 "o outro social do social" / o outro tecnico da tdcnica / o outro produtivo da

produg5o, enquanto constntgAo do Mais que a construgdo. Aqui o ponto nevr6lgico em que

o limes materialista de uma ontologia compagin6vel com a imanEncia 6ntica (contrapolar de

uma finitude ontol6gica qua "transcend€ncia finita" ou diferencial) impede qualquer
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desvinculagSo da condigdo concreta da produgdo como priixis inserta no todo social
(produgio cuja objectividade n6o 6 menos, como a dos vatores, epifen6meno da titanica
subjectividade humanista); impede sobretudo qualquer desvinculagdo interna da categoria de
produgdo consigo mesma no produzir do Mais que 6, na obra e como obra, Maisque-
produzir.

E ainda onde se postulasse uma T6cnica conjugadora, numa outra articulagio, de
identidade e de nio-identidade, se, como no enquadramento aqui desabusadamente p6s-

marxista de Adorno tende a suceder, "desencadeada como forga produtiva" (que as relag6es

de produgio menos portanto condicionavam do que mantinham refreada), eis que se adivinha
nessas forgas produtivas aferrolhadas um impeto transbordante obedecente a uma virttral e
latente direcaio pr6pria de autodesenvolvimento, que o des-encadeamento apenas devolveria
ao seu motus proprius, Ionge de suscitar ele, por condicionamento relacional-social, essa

estent6rea jubilagio energ6tica. Eis que, por debaixo da totalidade social que d6 face ao

mundo, a Tdcnica v€ reservado para si, assim, como que um seu llesen heideggeriano, que

nela justamente bem suspeita o que 6 o pr6prio fetiche marxiano da Produgio o primeiro a

confirmar: sc., a produgdo de produgdo, por uma esp6cie de vertiginosa procriatividade do
ser, pensado sob a figura pnixica da produgdo de mundo. A arregimentagio <Gestell>

universal do ente segundo o sorvedouro desse enquadramento mobilizador, cujo forma o
horizonte de mundo no qual de h6 muito estamos e somos, diz suficientemente o que esperar

de uma Tecnica reprimida que assim se visse desencadeada <entfesselt> como produgio. 56
muitissimo raramente Adomo se apercebe de quanto por "Produgio', (no abstracto
petrificado do seu uso hipostdtico como bem-conhecido <Bekanntep) nio se pode entender
sen6o a reconfirmagio afirmativa do tom triunfante do Conceito, n6o apenas determinando

dominadoramente o circulo das realidades, mas pondo-se generativamente fora de si, re-
produzindo ldentidade. Dai que o seu uso, reinvidicativamente "sociologizantey'materialista,,,

do termo como medida tScita de "desmistificag5o" da arte como tambem ela produgdo,
jamais se haja perguntado sobre a sua relagSo - e a das "forgas de produgio desencadeadas,,

em geral - com a produgdo do ndo-id1ntico; a produgdo do ente; a produgdo do ainda-ndo-
ente; a produgdo da prioridade do objecto. E que a expressio ..produg6o de,, indica o
encarrilamento rectilinear que predetermina e antecipa o mero produzido, o produto como
rasa confirmagio resultativa do processo automatizado nas m5os do produtor. por isso a sua

semantica choca, nas express6es acima, com a do nio-id&rtico. Desde logo, o Mehr ndo €

nem produzivel nem - como por uma vez viu bem Benjamin! - reprodutivel. precisamente,
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algo 6 feito, produzido - e o Mais 6 mais que isso. Mas Mais tamb6m que "mais que isso",

pois ele 6 o Mais que o prdprio'oisso" 6, ou que com ele ascende a ser: o Mehr 6,, n5ro

segmental, sector excrescente, mas pervasivo, todo auto-superando-se. N6o que uma riltima

secgio inspirada, ou que um efeito perceptivo de conjunto da obra sejam gestalticamente

"mais" que o mero islo coisal do resto, mas que toda ela 6 coisa que 6 mais que (o coisal de)

si pr6pria, na medida em que o Schein do belo excede o Schein 6ptico do dardo de Muller-

Lyer ou mesmo o dos domin6s cribicos ondulantes de Victor Vasarely, por muito que neste

fltimo se revitalize por puro reinvestimento homeop6tico o cadfver seco das formas

geom6tricas, nisso, por6m, em vez de resgat6-las, as confirmando como reverberagdes

pseud6podes nio menos eternas, latejando apertadamente no seu perimetro sem saida num

contentamento mitdo com o truque retinano com que arvoram vida.

Toda a pertin€ncia critico-politica, ontol6gica, est6tica e hist6rico-6tica da vindicagio

adorniana do Nio-id€ntico se joga aqui. E sem meio-termo: admitir na hist6ria do mundo a

Travessia odisseica (durch/hindurch) do Conceito e da ldentidade, € por seu tumo ressalvar

teodiceicamente a hist6ria vigente como incontom6vel caminhoper aspera para a sociedade

boa e a tecnica que vela por ela.
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NOTAS-APONDICES AO CAPiTULO II

I

' "A arte tende para modos de proceder nos quais tudo o que se passa se encontra equidistante
do ponto central" (AT 228). A expressio "gleich nah ist zum Mittelpunkt,, lque um infeliz percalgo da
radugeo portuguesa rende por um distante "se aproxima muito do ponto central,,) caracteiza, noutros
passos, n6o a acentralidade da composigio dodecafonica liwe, mas a da articulagio constelacional.
Nao se trata, evidentemente, de uma transposigdo caprichosa da idiom6tica musical para a pensante,
mas do registo profundo de um gesto paralelo - no material musical como no do proprio pensar - de
desactivagio do principio de determinagio identitdria (sempre re/leilva,diat6nica: A=A assim como
Do:D6): esse redobro da Identidade p6e por si s6 de pi uma hierarquia, escalar e harm6nico.
funcional a um tempo, a quat compreende no seu amplexo o total do universo sonoro subordinado. A
composigao diat6nica i canonicamente um percurso tautol6gico de "regresso a si,, deste absoluto
mediante o seu des-envolvimento, a passagem ao seu outro tonal, cujo progred r o tazde regresso a
si: na forma-sonata, o momento da reexposigdo marca a "conformidade a fins,, de um ,,duplo

regresso" (Francis Tovey), ao tema e i tonalidade da reexposigdo, de tal modo que, ao limite, a
composigio diat6nica particular 6 sempre a realizagdo do pr6prio paradigma diat6nico geral (o
universal, o todo, o conceito - ao que se op6e o "sujeito", tambdm na sua antiga acepgio musical
herdada da fuga, q'd., o tema); ou seja, a composigio consiste no percurso das suas virtualidades
harm6nicas tensivas atd elas mesmas de per si conduzirem de modulagio em modulag6o, de novo ao
sujeito I lema / tonalidade, cujo desenvolvimento se revela, por progressus regressus,circular como
num sistema em autoposigio <<da t6nica atrav6s da escala dia{6nicu; e tudo isto akav6s do contributo
dos melodiosos temas musicais particulares representantes do oposto iquele abskacto que 6 a
tonalidade como o universal, 6fono como tal, que quer vir a ter a riltima palavra (como sucede na
sobressaturada afirmagio tonal de tantos finais beethovenianos); o qual universal tonal como sua
razio os ardila ou como seu Zweck os conforma a si, numa interconfirmagio do liwe e do necess6rio
chegados ao mesmo tempo, e desde duas causalidades e como que de dois planos de mundo, ao
mesmo efeito' o ciclo diat6nico - como tenaz de uma identidade que, abrindo a sua relag6o posicional
consigo mesma para nela incluir o universo, se torna, como conceito ,.diat6nico,,, 

senhora da
totalidade do seu outro, entre si e si compreendida - 6 expandido a sistema no momento em que a
t6nica se desfaz para se reencontrar, nessa tmvessia que percore a toda a escala a sua pr6pria
tonalidade, mediante o outro da propria totalidade tonal: o tema particular. Sistema c a posigio
reciproca de si mediante a do seu outro: a tonalidade - a Objectividade, o imediato - s6 pode
percolrer-se como escala atrav6s do seu outro - o Sujeito, o tema -, que a percorre conta ela sendo-
lhe o particular e opondo-a is tonalidades is quais modula, nas quais dissona para consonar (a
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cadencia harm6nica 6, em miniatura, um movimento afim): tema que nisso tudo mais n5'o faz do que

percorer as pr6prias tend6ncias harm6nicas hier6rquicas da pura institutio tonal. Digamos que, aqui, o

que mais 6 sabido 6 o Mittelpunkt: n5Lo porque as extremidades diat6nicas sejam um verdadeiro ponto

central, mas porque precisamente o usurpam e o mistificam: na ConstelagSo, o Mittelpunkt 6 o n6o-

id6ntico - ou j6 o puro em ausdncia. Na escala diat6nica, no ciclo da identidade, no Conceito como

principio de sistema, pelo contrilrio, a t6nica ocupa esse lugar inocup6vel, 16 desde o seu extremo,

apenas por isto, porque uma identidade, centraliza-se a subordinados, como a medida constante de

diferenga deles relativamente ao seu padrio - ndo porque um verdadeiro ponto m6dio possa ser

ocupado, identificado, ontijicado perante pontos livres de luz aos quais nio convertesse por isso

imediatamente em graus mensur6veis na r6gua de uma hierarquia da subordinagdo (a ocupagSo

determinativa daquele 6 a destes, ou: a identificagio identifica, o conceito subsume, a tonalidade

harmoniza, o sistema p6e consigo, na sua universalidade, a universal, assim como basta o acorde de

t6nica para definir a escala, um universal de tr€s graus para definir audivelmente um universal de

sete). Porque 6 - se pensarmos, nio no atonalismo, mas na Constelagio, cremos que deliberadamente

- enganadora a imagem dada pelo texto adorniano: niojustamente essa roda regular inerte de pontos

fixos equidistantes mortigos, mas o encontrarem-se, estes, "igualmente Pr6ximos" de um centro cujo

"ponto" 6 ignorado, cuja infinita centralidade o 6 por o ser "em toda a parte e em parte alguma". Cada

acontecimento <alles, was geschiet> est6 entio nessa condigdo de puro Pr6ximo ignoto sem medida

de um ponto que, porque mais pr6ximo que todos os pr6ximos, 6 mais igualmente Pr6ximo que

qualquer das igualdades pensadas sob a ldentidade. 56 uma tal centralidade deixa por calcular a liwe

distdncia de proximidade a que cada acontecimento queira dela participar. Do absoluto, tudo est6

sempre igualmente pr6ximo: a-distancialmente, e pordm intangivelmente e em aus6ncia: ndo hd ponto

central no atonalismo, nio h6 "nota" - h5: Sil€ncio. E desse nio-haver que todas as notas atonais sio

igual Proximidade: um noh que, por mais que pr6ximo, 6 remoto, retirado, "noutro tempo", um nah

que 6 aura - aura constelacional. O ponto central € um n6o-ente, nas constelagdes como musicalmente,

e nio o lugar geom6trico marcado por uma periferia de raio regular, projectado pela igualdade entre si

dos doze sons: qualquer que seja a sua dist6ncia de um ponto sem lugar, "que n6o tem lugar" (e um

"ponto" sem "lugar" - nqda €), cada som 6 dele igualmente pr6ximo: ttio igualmente pr6ximo que

pode variar o que quiser essa igualdade, que ela restar6 igual. E cada som, qualquer que seja o seu

"nah",6 irremediavelmente equi-distante, igualmente remoto ao que 6 ausente. A aus€ncia sentida no

atonalismo n6o 6 a da sensag6o de uma presenga sonora central retirada - mas a de uma centralidade

que todos os sons (liwemente cada um ele pr6prio e cada um a sua <diferentfssima igual distAncia>r, e

nio de novo igualizados, agora pela medida, a eles exterior, da sua distAncia a terceiros) desde sempre

em vio procuraram a que vai do som ao seu sil€ncio.
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2.1.2.

2*+- ",b um p6ssaro, 6 uma rosa, / 6 o mar que me acorda?" Assim comega o poema de Eug6nio de

Andrade, "Despertar" (ANDRADE, Eugdnio de, "Despertar", in Antologia Breve, porto, Fundag6o

Eug6nio de Andrade,6'ed', 1994,p.40). A aparigio bab6lica desta construgao da natureza que 6 a
rosa, esquiva a tautologia do conceito - acordando "na" rosa, 'oa Mais", t6o s6 a rosa. Essa rosa

acordada que "me acorda", me "vivifica" <belebt) (KU 66); pois que..(...) esta disposig6o das

faculdades de conhecimento tem uma proporgio diversa de acordo com a diversidade dos objectos que

s6o dados [p.ex.: uma rosa; ou um p6ssaro; ou o mar]. Todavia tem que haver uma proporg6o, na qual
esta relagio interna para a vivificagio <Belebung> (de uma pela outra [i.e., entendimento e
imaginagiol) 6 a mais propicia para ambas as faculdades do 6nimo (...) (KU, 65-6). Sc.: proporglo
para a rosa: "a rosa [na rosa]"; para o p6ssaro: "o canlo [na ave],,; para o mar:,,a dgua fno marJ..
Essa "proporgio" <Proportion>, essa proportio supra-construcional, ser6"lux", opparition, no sentido
que desenvolveremos no capitulo dedicado d apreciagio hist6rica deste tema no pensamento neo-
plat6nico e medieval: proporgio que acorda, que se ilumina (a "rosa na rosa"), nio que concorda
adequativamente (<a rosa 6 a rosa>): teimosia bab€lica da linguagem reflexionante e alethol6gica
contra o conceito: o canto "proporciona" a luminosidade da ave, e "ser 6gua no maf, 6 o ab-solutus
mesmo da proporgio, que a faz ao desfaz€-la - em doutrina pseudo-dionisiana, o simplex e
simplicissimus proportionalis que a lux 6, ou a Construgdo como Apparition, fogo-de-artificio, puro
Mais. Assim, as "iluminagdes [que sio] proporcionantes" das proporcionalidades cognoscitivas
diversas sao entre si (subtilmente) mais diversas ainda do que estas: intimidade est6tica

"proporcional" maior a da rosa "na" rosa, a da 6gua no mar, ou a do canto na ave?... Impossfvel de
criteriar segundo uma proporgio das proporg6es. Mais diversas entre si as cintilagoes de

"proporcionalidade sem fim" e sem nome nas ocorrCncias dos belos, que as da proporgao nas dos
objectos de conhecimento: na poesia, do que na prosa do mundo. Se o Mais 6 mais que a identidade
tautol6gica, dever6 corresponder i pura intensificagio hiperb6lica desta: a rosa duas vezes de si

surgente (uma como a rosa, outra como rosa, omissio da sua articulag5o de identidade, secretizag6o

de uma rosa incoincidente nela mesma), parece realizar inexcedivelmente uma tal hipertautologia;
mas nio menor a hiperessencializagio da ave mediante a conversio do atributo em ess€ncia (KU 196),
nem a relagio de primazia elemental desafiada entre a 6gua e o mar como reciproca ab-solv6ncia e,

mais que identidade (de 6gua e mar), uno (a diluigio hiperaquosa da 6gua, que ser 6gua no mar lhe 6).
Assim como a proportio apenas como splendentia (n6o-mensurdvet: luminosa) da forma ..sobre 

as

partes da matdria" [constmtiva] € bela, assim a lux 6 uma proportio m6xima ou adunada, e s6 como
infinita proporcionalidade contracta, 6 bela: as tr€s f6rmulas de Eug€nio de Andrade realizam essa

Iuminosidade que a hiperproporcionalidade (kantiana, e medieval) que a construgio est6tica (Adorno)
{, faz Aparecer: "construif' ou "proporcionalizar" a rosa na rosct, acende-a, ignesce.a (como ..de

367



coisa e aparig6o"). E nada h6 de "mistico" em que acordar fosse ser rosa na rosa, adormecer

ontologicamente nela ou acordar borboleta como Tchuang Tseu: o momento mim6tico na

representagio pelo qual se dev6m o representado alcanga um auge ai onde o representar se busca a si

mesmo, Proportion (kantiana) e Konstruktion (adorniana) dinimicas, e nio estabilizadas, Krafifeld,

dir6 Adomo, juizo reflectinte / reflectindo <reflektierend>, dir6 Kant num participio presente

prolongado em gerundio "sem fim", e complet6-los-5 Jos6 Gil: a forma 6 forma de forgas, os

intensitivos pulsionais dinimicos j6 lhe sub-construiram, nela, mais do que ela construir6 (ainda que

Adorno tenda ir inversa construgSo do campo relacional de forgas atrav6s da operagio de estruturagio

formal). E, entio, devido a esse car6cter de auto-retoma dindmica do reflexionar, que este se diz

vivificado ("acordado") quando retoma a ser o que de "rosa na rosa" h6 na rosa, e a"si-\o", porque

precisamente se trata, para a faculdade do juizo reflexionante, de (procurar) realizar, de performar

uma representagio, e n6o de representar, de deter uma representagao conclusa. Esse ter a viver a vida

da sua representagio a-haver e por-fazer, 6 o de um tal vivificar/acordar da proporgdo entre

entendimento e imaginagio que 6 nestes que se d5 que a rosa (imaginada) na rosq (pensada) seja (e

reciprocamente, num apurar vol6til da pregndncia da forma da rosa, da sua elusiva inteligibilidade em

imin6ncia, e do jogo de (im)proporcionalidade entre ambos); e s6 se d6 naqueles (entendimento e

imaginagio), quando estes s6 se d6o (antes de serem si pr6prios como faculdades de representagEo e

de conhecimento) como um Jer roso na rosa, e na medida em que venham, eles, a ser isso que a rosa

tem a ser - sc., a sua beleza. Realizar esse ser que estri por ser: s€-lo ao realiz6,-lo, ao efectuar a

imaginabilidade e a inteligibilidade que s6o as da rosa... na rosa. Q.d., a imaginagEo, p. ex., nio det6m

uma representagio feita da rosa; n6o se cumpre como uma faculdade de imaginagio enquanto nio

embarcar na pr6pria vida - na vida pr6pria - da imagem que se lhe propde ir apreensio, mas que se

nio deixa nesta sintetizar: "reflexionar" 6 o nome pr6prio dessa passagem da actividade do imaginar

para o lado da propria dinamicidade inesgokivel da forma imagdtica proposta, o nome desse esforgo

de acompanhamento que s6 representar6 ultimamente a forma reflexionada na medida em que for

sendo o que ela, assim reflexionada, vai sendo: "Primado do Objecto" e reconstituigio do

"experiencial nio empirista' (nem l6gico) sem aboligio da mediagio dial6ctica subjectiva (o "liwe
jogo de faculdades").

' Ao modo dos "spacial blue spectacles" que, para um Bertrand Russell, incapazde sair de um

pensamento de associagio de elementos positivos, "espacializariam" o visivel como quem o azlla,

dispensando (e parecendo incapaz de remotamente compreender o teor de) o acto propriamente

transcendental de uma auto-afecgfio da espacialidade que a instancia em espacialidade, sc., o acto da

auto-inscrig5o inscrita - "forma pura" - no e pelo seu pr6prio inscrever-se - "intuig5o pura" -; e

sendo isso, n6o a espacializagdo ocular de um "visivel", mas a arqui-visibilizagio em espacialidadej6

espacializada, quer dizer, projectivamente-transcenden[almente, em modo incomensur6vel com aquele
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grosseiro filtrativamente-empiricamente do renomado empirista ingl6s. (Cf. Bertrand RUSSELL,
History of llestern Philosophy, London, Unwin Paperbacks, 1979, p. 680). pelo contr6rio, tal
ocularidade oculariza a priori a do olho (constitui-o antecipativamente em espacialidade corp6rea, em
"azitlidade", a ele), muito antes de se lhe apor. Por isso - por ser autoconstitutividade de uma
subjectidade, na presentagEo-a-si [no auto-reportamento "est6tico" da representagao (KU XLII)] da
qual o objecto stxge plasmado fa espacialidade do espago e dos fen6menos espaciais exteriores-reais
nele 6 ainda o nosso manifestativo de n6s, a n6s mesmos reportado, e sendo ..N6s,, esse mesmo
trajecto integral, n6o um ponto-de-subjectividade eximido que a ele assistisse: sendo o ..N6s,,

kantiano, pois, j6 o In-der-Welt-sein : Da-sein (pese a persist&rcia do Ansich), tal como Heidegger o
reconhece em KM e tal como o expusemos no cap. I] -, por isso e s6 por isso, por ser
autoconstitutividade do proprio plano de apresentagdo (do "Sujeito"), pode tal determinag6o
"transcendental" ser constituinte da propria objectividade do apresentado. Mais explicitamente: o
"sujeito" 6, n6o apenas o para-quem do campo de apresentagio que h6, mas tamb6m o pr6prio campo
de apresentag5o. Dizendo tio grosseiramente (quanto aos termos, n5o quanto i relagio) como Russell,
se o sujeito "azluld', o campo azula e o plasmado neste tiltimo 6,, de raiz e objectivamente (neste

sentido copernicano), azul. o "sujeito" nio recebe presengas desde o campo fronteiro - ele estende-se

como o pr6prio campo, ao qual substancia, "objectivamente" nele mesmo, da sua azulidade
"subjectiva" (da sua espacialidade, da sua categoricidade, que sio objectuais pelo facto de serem
representacionais). N6o se trata da coloragEo post factum da imagem "representacionista,, de um j6
apresentado.

2.1.3.

{ Uma outra SecASo desenvolverd mais, a partir do c6lebre exemplo da epocalidade do
cubismo (i\T 447), a leitura sismol6gica da modificagio hisr6rica do lado do objecto: a das estruturas
morfogendticas que nele emergem como conteido (racional social) sedimentado. Nenhuma filosofia
coetanea lhe oferece o ensejo, como a kantiana, de estudar o objecto e o espirito objectivo como o
correlato desenhado a partir da metateoria critica dos gestos constitucionais do sujeito. o indice da
racionalidade novecentista j6 nio €, porventura, tematiz6vel por reflexdo filos6fica sobre o sistema de
l6gica transcendental em que o sujeito se tomou, porque a ratio que subordina o sujeito e o seu logos
o fez desaparecer como instincia cl6ssica de suporte e apropriagao da sua pr6pria experi6ncia
(exemplarmente, como sub-iectum, lrypokeimenor cartesiano): a sua transcendentalizagio em
subjectividade prenunciava-o, e em Hegel o novo Sujeito ser6, j6 nao o da consci6ncia
fenomenol6gica, mas aquele que o pr6prio L6gico elevar a ci€ncia ou saber absoluto - a
automovimento coincidente com o do pr6prio logos. A tradugio de uma tal racionalidade como
objectividade, reificag5o "mitica" de si, deslizar6, ent6o, da sua directa reconstrugro como sistema de
faculdades (implicando as nio-racionais) do (seu) sujeito, ao registo indirecto e transversal da
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expressao da sua estrutura integral autonomizada (que dirimird dialecticamente com o p6lo subjectivo

as cifras do seu comum destino) no constructo racional que 6 a obra de arte. Uma ratio que n6o s6 j6

n6o pertence ao sujeito, como quase faz com que j6 nem sujeito haja, que lhe pertencesse (6 o mote da

Iclsclrwdche, da debilidade do Eu), 6 agora reconstituivel apenas a um exame que a alcance na

caracteristica dupla de plenamente realizada na objectividade (a razdo nlo mais 6 faculdade

subjectiva: autoproduz-se como objecto cristalizador do todo social) - e racionalizagSo construtora

total da objectidade desse objecto (que n6o fica assim mais na posse do sujeito do que este na da ratio

que os reifica a ambos). Que ao mesmo tempo o do Kunstwerk possa ser a (a) apresentagSo, a (B)

denrincia e a (y) alternativa a esta ratio, como por exemplo a forma-sonata em Beethoven 6 a L6gica

de Hegel em sentido pr6prio, e nio meramente anal6gico, nio 6 aqui o lugar senio de o assinalar

como autodiferenciagio crucial da possibilidade dos possiveis (AT 200, 3" linha) da razdo e m6dulo

da autonomia artistica (e ratio-social) da arte. Na era da racionalidade como auto-realizagio e um

autoconstruido, o papel da sua reflexdo transcendental desloca-se da filosofia para a pintura e do poder

para a sua operagio, e raras vezes como no cubismo a estrutura que fica pintada e a estruturagEo com

que se a pintou se reversibilizam tiio flagrantemente - como tao raramente a conslructio/destructio foi

tiio longe tio cedo: porque a ratio precede os seus sujeitos nos seus objectos, sobretudo naqueles que

sio por excelCncia expressadores dos seus dinamismos construtivos, aos quais apresentem

tematicamente como tais: assim a obra de arte, cujo construido 6 menos o objecto (po6tico) de um

fabalho de construgio do que (metalinguisticamente) o pr6prio trabalho de construgio de objectos (ou

este mediante aquele, nisso desviando o olhar daquilo a que Malraux chama la peinture para, por

exemplo, o espectiiculo teatralizado da figuragio representacionista, durante os s6culos em que a

tdcnica veritativa da representagio certificando-se para si do objecto, comandou filosofia, teatro,

escultura e pintura), a obra de arte p6de em Brunelleschi antecipar Descartes ou, em Picasso, a

Benjamim e Coventry.

s A Secgao "Saber absoluto e saber de si do sujeito" aborda, nos seus estritos termos kantianos,

o paradoxo dessa "deposigio do ego" sai generis por forga dialdctica da "introjecaio do sacrificio"

(Adomo / Horkheimer): se o sujeito se cinde de si por virtude de uma humildade da finitude (vers6o

idealista), 6 esse o prego a pagar, por€m, pelo seu poder sin-t6tico transcendental de determinagEo

antecipada do objecto (vers6o materialista "meta-critica"): esse puro poder acaba por preceder o seu

pr6prio subjectum, o qual, pois, literalmente, assim submetido ao seu prdprio poder - lhe vende a

alma. A dialdctica do copemicismo 6 o mito de Fausto.

(O confronto entre teoria critica e ontologia - gu€, mais que um confronto de "posig6es",

envolve radicalmente a pr6pria problematicidade do sentido do posicional -, s6 se poder6 desenvolver

ao longo de uma 2" Parle da investigagio, nEo chegando ainda a ser esclarecedora qualquer exposigio
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que entretanto adiantemos procurando alternadamente a empatia com cada uma das duas vertentes
antagonistas.

u o', outrossim, que o dd projectado como In-sistenz in-der-Welt, se pudesse aqui ser
convocada essa muito outra linha de leitura, a partir da qual ressituarmos radicalmente a questrio
kantiana nos seus termos filos6ficos pr6prios - o do ocorrennos, n6o na realidade que h6 e na qual
estamos ["historicidade" 6ntica e afinal hipostasiada em naturalidade ontol6gica], mas no haver
realidade ("ontologia", no bin6nio que titula este trabalho e que requerer6 longos desenvolvimentos de
enfrentamento entre o sociol6gico e o filos6fico na respectiva Parte II) -, termos que o expedito
criticismo de Adorno capricha, em Kant como em qualquer outro fil6sofo, em deixar
aboriginariamente escapar, ainda que em nome de uma absoluta prem6ncia 6tica e de um trabalhar
dialdctico de todas as mediag6es da Situagio que inteira se assume no que a instancia e lhe 6 a
instanciagao, Da-sein, que nEo consentem qualquer velamento diferencial ou suspens6o na
meditatividade contemplativa: na suposigio de que a atitude critica tibertari, ali onde a considerativa
aquiesceni i finitude ou traduzir6 na fragmentagio da razdo pr[tica e te6rica o Irreconcitiado do
homem hist6rico moderno - se for bem a critica criticamente a ver e ndo, porque critica, a ver
criticomente...

2.2.

' Esta subsecaao retoma um trabalho academico antigo, apresentado no ambiro de um
semin6rio de Mestrado frequentado na Faculdade de Letras de Lisboa e orientado pelo professor M.J.
do carmo Ferreira' o texto nio sofre qualquer alteragio, se exceptuarmos o acrescento provocat6rio
do seu titulo, que desejamos se constitua, por alastramento sinuoso, como coeficiente adorniano de
perturbaqEo critica de leitura de uma exposig5o cuja impassibilidade kantiana sofre agora a cada linha
a visita de um eco deformado de segundo nivel. Que este texto jd fosse adorniano antes desse eco; que
nao-premeditadamente ilustre, em rigorosos territ6rio e clausulado kantianos, aquilo que de
constitutivamente apor6tico Adorno reponta i posigio hist6rica, nio s6 das filosofias do sujeito, mas
do pr6prio zujeito como tal, 6 um sortildgio de verosimilhanga confirmativa que s6 se desfaz diante da
consideragio filos6fica que radicalmente compreenda este impasse hist6rico em termos ontol6gicos de
uma condigio de finitude. o que ent6o se torne incompativel - pace o Cassirer de Davos * com o
optimismo voluntarista do pacto sist€mico entre o "als ob" meramente reflexionante e o recurso
suposicionante - e ndo "meramente regulador" - a princfpios substratuais suprassensiver, como 6 o
caso dos eixos de KU que rodam sobre os gg 67 ou76_7 ou g24.

2.2.2.
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t A ,"pr"rentag6o da sucessio obt6m-se sobre um fundo de perman6ncia que, enquanto

intuitivo, s6 o espago pode fornecer. N6o est6 em causa que a perman€ncia do objecto espacial

preceda a apreensdo da sucessio, nem pode estar, visto que por sua vez a perman6ncia 6 um modo do

proprio tempo, correlato indissociiivel da sucessSo (permanecer 6 permanecer sucessivamente); trata-

se sim do 6nico contefdo intuitivo susceptivel de ser assim temporalmente determinado: o tempo da

perman6ncia s6 ocorre ao subsistente espacial.

3.1.

' O qu" ndo faz o menor sentido: nio porque um tal todo nio passasse de um maquinismo

cerradissimo, mas porque um tal todo, que - como unidade de um todo distinto do funcionamento

total das partes e distinto tamb6m da finalidade tdcnica de um funcionamento total ou "como um todo"

destas - agisse, mesmo que apenas como causa eficiente, sobre as suas partes, um tal todo ndo existe:

o todo de qualquer sistema causal unicamente eficiente, ou 6 a unidade conceptual t6cnica exterior do

funcionamento "total" das suas partes, ou 6 o panorama visual mtltiplo destas em funcionamento

coordenado: o que ele nio 6 nunca 6 uma unidade pr6pria para si mesma, que ent6o se distinguisse por

exercer, nio uma causalidade eficiente *totat" sobre as partes, mas uma totalidade totalizante de

causalidade sobre a causalidade eficiente das partes, a saber, uma causalidade <encaminhadora>> ou

final; canonicamente: causa causarum. Acrescendo que uma tal unidade possui forgosamente um

conceito pr6prio, o qual, porem, precisamente, nio lhe pode ditar de fora, "tecnicamente", como

inruito funcionalizante de um aparelho, a sua virtus causal, pois ele 6 o conceito de uma unidade final

de per si produtiva e existenciante das partes, 6 o conceito de um todo que € o seu pr6prio conceito,

que se € a sua pr6pria unidade distintiva de "todo", que (se existe>, e que realiza ele mesmo a

causagio das causas, orientando-as, de coordenadas na multiplicidade mecinica, a destinadas a um

fim que elas mesmas, nessa sua "efici€ncia frnal", produzem, quer dizer, que nio lhes 6 proposto de

fora por nenhuma intencionalidade conceptual de funcionamento, a qual s6 lhes poderia coordenar a

eficiCncia mas nio tomar esta produtiva do seu pr6prio fim, que por definigio esd dito escapar-lhes

como pr6vio exterior, deixando-as entSo tambdm, a cada uma, como partes exteriores entre si e

previamente j6 feitas - e nEo interproduzidas - q.d., como inertes, n6o vivas.

" Cf. KU 293: "Diz-se muito pouco da natureza (...) quando [a] designamos como analogon

da arte; pois ai se pensa o artifice (um ser racional) fora dela"; e KU 294: "Para falar com rigor, a

organizagio da natureza n6o tem por isso nada de anal6gico com qualquer causalidade que

conhegamos", mas, diz a nota deste passo, analogar6 inversamente a organizagio civil de uma

comunidade humana em reciprocidade pessoal e institucional, cujo ideal viria a ser o "reino dos fins"

moral enquanto "finalidade riltima" consumando, na pr6pria natureza assim reconciliada consigo
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mesma e com a liberdade, a reconciliagio da liberdade reconciliada, mediante a hist6ria, consigo
mesma e com a tatureza. E KU 309-310; "Na verdade, s6 se descortina plenamente aquilo que n6s
proprios podemos fazet com conceitos e por n6s pr6prios estabelecer. Contudo a organizagdo, como
fim interno da naireza, excede infinitamente toda a faculdade de uma apresentagio semelhante

atravds da arte".

3.2.

ll "sempre o juizo (...), que 6 sempre uma operagio complexa que consiste em subsumir o
particular sob o geral (...), 6 irredutivel ou original (...) (o que ele ji era no caso do juizo
determinante), (...) mas o juizo reflexionante manifesta e liberta um fundo que permanecia escondido
no outro' Mas o outro nio era juizo senio j6 por esse fundo vivo. Senio nao se compreenderia porque
6 que a Critica do Juizo <Critique du Jugement> se pode intitular assim, apesar de apenas tratar do
juizo reflexionante. (--.) Sempre que Kant fala do juizo como de uma faculdade, 6 para marcar a
originalidade do seu acto, a especificidade do seu produto. (...) E neste acordo liwe [entre faculdades]
que o juizo nio apenas 6 original (o que ele j6 era no caso do juizo determinante), mas manifesta o
principio da sua originalidade. (...) Eis porque ele pode ser dito <<trma) faculdade (dom ou arte
especifica)' (--.) Mas o juizo implica sempre diversas faculdades, e exprime o acordo destas

faculdades entre elas. (. '.) Jamais consiste ele numa s6 faculdade, mas no seu acordo, seja num acordo
j6 determinado por uma de entre elas desempenhando um papel legislador (...) [-] Assim o juizo
te6rico exprime o acordo das faculdades que determina um objecto conformemente ao entendimento
legislador' Da mesma maneira que hd um juizo prdtico, que determina se uma acaio possivel 6 um
caso submetido i lei moral; ele exprime o acordo do entendimento e da razio, sob a presid6ncia da
raztro l-1, ('-.) seja mais profundamente num acordo liwe e indeterminado (...) t-l o juizo
reflexionante serd tanto mais puro quanto de todo n6o haja conceito para a coisa que ele reflecte
liwemente, ou que o conceito seja (de uma certa maneira) alargado, ilimitado, indeterminado

[embora] (-..) sem dtivida possamos por "reflexio" descobrir um conceito que existe j6 t-l
("')[acordo liwe e indeterminado esse] que constitui o objecto ultimo de uma ..critica do juizo em
geral"- (DELEUZE, Gilles, La phitosophie critique de Kant, paris, pUF, 199g2, pp. g4-5_6_7).
*Kraft", termo assinalado pelos tradutores portugueses da < Critica da Faculdade do Juizo,' na
respectiva nota t6cnica (ibid., p. 40) como, em v6rias ocorr€ncias paralelas, sempre sin6nimo simples
de "Verm6gen", e indicando portanto o nivel de tratamento do juizo nesta obra como especificamente
o da sua faculdade, perde de vista as componentes sdmicas contidas no vocfbulo e sintonas com a
peculiaridade fision6mica dilucidada pelos seus recortes tem6ticos: nao apenas a nota vitalista de uma

forga operal6ria, mais fina, e aplicativa ad hoc, do que o nivel da aprioridade maciga das faculdades
constitu{das, Ievantadas como esttuturas integrais de possibilidade ["condigdo"] de possibilidade, mas
tamb€m (vide o ingles "craft") o car6cter de habilidosa perlcia, desse paciente urdir construtivo que 6
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o de um "artefacto", de judiciosas "artes" ou articulag6es finas e inventivas resolutoras de problemas

singulares. Esta caracteristica de atengio ds irrepetibilidades do singular, ao irredutivel nele e por6m

acord6vel (eis a Miissigkeit...) a uma ordem universal, esta valorizagio do tnico e nio-id€ntico

todavia n6o deixado abandonado i abstracgdo da sua incoordenabilidade reificada, s6o outros tantos

tragos da via est6tica e de uma ontologia da experi€ncia liberada do n5o-id6ntico, que tanto ressoar6

na sua amplificagio adorniana. Que esta ars inveniendi da forga arguciosa do Juizo, e o liwe "levantar

de olhos" aur5tico da sua reflexividade heuristrica, possam, ao longo do adensamento crescente da

KU, passar de um tal detimento (a) na enfatica singularidade, nem sequer a da coisa, mas a da sua

forma

(e a relagio U/P no juizo de gosto conjuga o singularissimo quiditativo - "desinteressado"

sequer do singular de objecto e sua exist€ncia - e o universal necess6rio de uma quantidade e

modalidade do juizo j6 obedecentes d convocagf,o de uma vo, da comunicabilidade

comunitiiria humana unida (inter-)subjectivamente sob pressuposigio de um sentido comum

[KU, $$ l-9 e 18-221, e (p) na da obra de arte, atravds (y) da excepcionalidade precisamente

irredutivel aos regimes de explicagio cognoscitivos vigentes que 6 a do fen6meno do

organismo vivo, at€ (6) i generalizagdo dessas mesmas operag6es judicativas de excepgio

invertidas e investidas no seu oposto, o sistema (sobrevalidando a cl6usula, supracitada em

Deleuze, da reflexividade como forma origin6ria universal em toda a forma-de-juizo, incluindo

a determinante enquanto e durante 6 determinante):

um tal itinerarium, eis o que manifesta ir saturagio a ambival€ncia e o amplexo da Forga do jufzo,

submetida i dupla solicitagEo magn6tica do universal e do particular, comegando purificada na

fascinagio do singulus, mas encontrando desde logo ai mesmo uma tal conformabilidade inesperada

com o universal

(e tanto e tal - quase infinita conformabilidade para quase nula conformidade -, que

estruturalmente possibilitadora, sob a sua forma "absoluta", de todas as demais subsequentes,

j6 qualificadas, as quais s6 logram proceder nos seus reflexionares pr6prios inerindo-lhes a

actividade e activagio formais puras daquela, delas arch? lKU,Intr., VIII] ),

que a relagio de balanga entre esses dois p6los nlo mais cessar6 de se encaminhar regular e

gradualmente desde a pura forga do primeiro tipo de acordo, focado "liwe e indeterminadamente" no

singularissimo da forma natural bela, at6 ao acordo consumador de um primado do universal

oferecendo os seus prestimos, nio solicitados j6 por casos singulares requerentes de acolhimento

reflexivo, a sistematizar volens nolens, mediante aplicagdo de uma forma judicativa rinica,

indiferenciadamente todo o campo fenom6nico compreendendo desde o org6nico ao estdtico e ao

teleol6gico-extemo (da "cadeia ecol6gica", digamos), sen6o mesmo ao cosmos mecAnico-eficiente das

leis de Newton.
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" *[o conceito de fim natural] interv6m para permitir ir imaginagdo..reflectir,, sobre o objecto
de maneira indeterminada, de tal maneira que o entendimento,,adquira,, conceitos conformemente irs
Ideias da pr6pria razdo. o conceito de fim natural 6 um conceito de reflexio que deriva das Ideias
reguladoras: nele todas as nossas faculdades se harmonizam (...).o juizo teleol6gico € portanto um
segundo tipo de juizo reflexionante." (DELEUZE, G., op. cit., pp. 90_l).

" "o conceito de uma coisa, enquanto fim natural em si, n6o 6 por isso um conceito
constitutivo do entendimento ou darazdo, mas no entanto pode ser um conceito regulativo para a
faculdade de juizo reflexiva (...) segundo uma analogia remota[subls.ns.] com a nossa causalidade
segundo fins em geral" (KU 294-5). Quatro estatutos ficam claramente negados a este (conceito
judicativo>, q'd', conceito mediante o juizo, e nio juizo mediante o conceito (determinativo do
entendimento): o de conceito empirico ou o de categoria; o de ideia (determinantes ou ..constitutivos,,,

e com sede noutras faculdades - pace a inconstitutividade criricadas ideias...); e o de ideia regulativa
(a qual nio tem objecto directo, mas apenas uma objectividade indirecta, um uso orientador de
segundo grau das representag6es objectivas do entendimento ou, mais problematicamente, do corpo de
leis reflexivas particulares da nafureza na sua "organica"). E, no entanto, o conceito reflexivo nio
impugna nenhum destes parentescos, dos quais 6 oriundo - pois nio desde si pr6prio, mas por
trabalho reflexionante de ulterior apuramento da pr6pria concepfuaridade orientadora do juizo, quer
durante o ajuizar que a entrevd e busca, quer prolongando-se naquele que, j6 ela achada, a utiliza sem
deixar nunca de a continuar a afirmar, a rever, a reconstituir e recondicionar modalmente ao gume da
pr6pria perplexidade dispordtica da sua aplicagio. o didmetro de oscilagao deste imenso processo do
reflexionar - ele pr6prio inexcedivelmente autocon frante como exercicio,como centro activo do leque
dos seus desempenhos, quaisquer que excessivas lhe sejam a aporia e a euporia que nos seus extremos
o balizam; e estando longe de se resumir i pontualidade desse seu '.conceito,,, que tanto trabalha e
conduz quanto 6 intemamente retrabalhado e reconduzido por esse processo em exercicio em que o
juizo reflexionante propriamente consiste - mostra todo o seu calibre no balango das duas seguintes
afirmag6es: "Para falar com rigor, a organizagdo da natureza nio tem por isso nada de anal6gico
<nichts Analogisches> com qualquer causalidade que seja <mit irgend einer Kausalitiip, que n6s
conhegamos"(K[J2934)-a<aporia>.E:"(...)porqueaprimeiraideia<Idee> 

[sc.,oBegri/fder
Endursachen' o conceito das causas finais] jri nos conduz, no que respeita ao seu fundamento, para 16
do mundo dos sentidos: e que assim a unidade do principio supra-sensivel deve ser considerada do
mesmo modo como valida n6o meramente para certas espdcies dos seres naturais, mas sim para o todo
da natureza como sistema" (KU 304) - a <<euporia>>. Sup6e-se que ..do mesmo modo,, <auf diesetbe
Art>' omitido na nossa tradug5o luso-brasileira (ou substitufdo pelo ..tamb6m,, que acompanha o
"mas" que traduz - pouco - "sondern"), precisamente nio se apaga como locugao adverbial de mera
marca do paralelismo dos casos particular e generalizado (ocorreria entio a seguir a ..sondern,,), 

nem

375



sequer apenas regista um facto de paralelismo ente equi-valCncias (t6o v6lido, o principio, para os

seres vivos quanto para a Natureza como sistema), mas adverte, nio para um modo equi-valente, mas

para duas validades equi-modais: sublinhando que o decisivo reside na qualidade dessa modalidade, e

que essa qualidade decide activamente de validades cuja validade e val6ncia obedece ao seu car6cter-

de-modalizado. O modo <Art> presidiria ainda sobre a incondicionalidade irrestrita do Sistema, do

Todo. Mas - quis custodiet custodies? Quando foi essa mesma modalidade que, subornando a sua

autovigilAncia, se permitiu contrabandear o supra-sensivel para al6m da fronteira <Grenze) critica.

Estranha compatibilidade esta, eotre uma tal inviabilidade desanimadamente confessada e o

entusiasmo efi lutti orquestral com que se celebra a avalancha do pantdporos irresistivel (a partir do

mesmo ponto de Arquimedes que o <discurso de rigon> <genau zu reden> [KU 293] abandonara); ou

entre um zero de analogia (* afinal, analogado e analogante nio obt€m nexo...) e a sua sobre-

analogagfio exactamente inversa (- afinal, desta ausCncia de nexo 6 possivel fazer nascer um

analogado e um analogante. . . ); ou entre uma analogia que vai a zero e um zero que vai a analogia; ou

en11.e a excepcionalidade do organismo vivo, (no seu funcionamento supra-sensivel) tEo mais

excepcional que a sua prdpria fenomenalidade, que igual6vel i excepcionalidade, t6o excepcional que

indelectoda como tal, "daqueles produtos da natureza que nio levam necessariamente a procruar um

outro principio para a sua possibilidade para li do mecanismo das causas eficientes".

O que modificaria aquela anedota de AT 127 que, na brutalidade com que divisa e esmaga uma

na outra as duas vias de Parmdnides, deve poder acompanhar [quase] todas as nossas elaborag6es:

*Meu tenente, seres como estes organismos vivos - nio existem!"; revirando contra a Coisa em si -
"etwas, was da erscheint" - o espigio do seu corolirio: "Em cada obra de arte genuina aparece algo,

que ndo existe / se dd / h6 <erschein etwas, was es nicht gibt>: promessa do muito mais subtraido

(mas algo menos inacessivel) que aquela, os animais e as obras de Adorno aparecem em sentido

muito mais eminente que os fen6menos "do que ai aparece": sio aparecimento para al6m do que por

ele (n6o) aparega, e n6o titulos de garantia 6ntica da vigCncia do seu principio sobre a totalidade

sist€mica do existente: assim como em Kant a excepcionalidade do vivo leva ir excepcionalidade do

seu principio e, esta, ir sua pr6pria excepcional extensio de si at6 abranger mesmo aquilo que se lhe

excepfua - se o vivo "n6o pode existir", mas exisle, ei-lo que acaba de sobregarantir a exist€ncia

(especifica) e alcance (totalizador) do seu principio -, mesmo afirmando-se, o como-se, contra o seu

afirmado; assim em Adorno a aparigio salta adiante, n6o s6 do seu principio, mas da sua pr6pria

substfincia de ente: tambdm aquela 6 mais que o agregado de partes <<efectuando mecanicamente> e

como mera "fantasia" (o "Angelus Novus", como as zebras e as girafas) o seu significado esfingico

["Konstellationen, die zu Chifken werden"], no caso destas duas reflexividades kantianas aqui

enfaticamente postas a par, a do est€tico e a do teleol6gico (liT 127-8, final do $ "Arte e estranho i

arte"): o salto que enteo se forma, desde este "brilhar a aparecer" <erscheinen> "em maresia" do

Reconciliado, em nada assenta (em nenhum "principio transcendental da reflexio") e toma rumo (o do
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sistema sugerido pela unidade l6gica daquele): ele mede e escuta o intervalo entre,.o que n6o se d6,,
<was es nicht gibF (sc., "a vida que nio vive", Ar uzl e o seu assomo <etwas erscheinF; e o seu
pr6prio regime d seguir, aqu6m da esperanga e do sentido, por cifras, as quais - se, por
sobredeterminadas <grciBte Bestimmtheit>, urgindo e emulando o p€nsar judicativo-conceptual -,
tanto melhor ret6m consigo este fltimo no silGncio do indecifr6vel, e rechagam aquela reflexividade
omnivora do Sistema que, no $ 67 de KU, "por imposigio teor6tica faz [i vida e ao belo naturaq,
prestarlem], juramento sobre aquilo que elas[s] simbolize[m], pecando contra o espirito nele mesmo,,,
como acerca da filosofia idealista face i obra de arte Adorno se pronunciava 1Ar tza].

3.3.

'n ou "o conceito"?: pois que s6 ele causa e pode delimitadoramente causar, como fim
intencional exterior, \m Kunstprodukt [prodtlo da ars, da t6cnica]; e Kant permuta ..ideia,, 

e
"conceito" ao longo da sua exposigio, ou melhor, faz deslizar o conceito, de racional (que nio
poderia' estritamente como ideia, conhecer objecto correspondente) a intelectivo (mas que nio pode
ser determinante desse mesmo objecto, porquanto delegado do uso regulador racional num an6logo
uso reflexivo judicativo (KU 294-5) para o mesmo prop6sito de mdxima unificag6o final de
fen6menos "excessivamente contingentes" e dispares para que o cego acaso mecanico das leis causais
de efici€ncia acessiveis ao entendimento possa dar conta do acordo deles com a sua pr6pria admir6vet
sobre-regularidade, a da organizagno [KU 2861: jenada h6 aqui deespeciosa refer€ncia as ideias da
razio.

" "E't"'do por arquitectbnica a artedos sistemas". "o todo 6 portanto articutado (articulatio),
e nio amontoado (coacervatio); pode na verdade crescer interiormente Qter intus susceptionem), mas
n6o exteriormente Qter appositionem), como um corpo animal, cujo crescimento nio lhe acrescenta
nenhum membro, mas, sem alteragio da proporgio, torna cada um deles mais forte e mais apto ao seu
fim" (Krv' A 832-3 / B 860-l). As notas cruzadas (que veremos conflagrad:B na sua sriunula
emstiana' em Celebes, adiante neste capitulo) de uma rigidificagao emparedante do org6nico em
edificio ou em aparelho, e de uma maleabilizagio interior daquilo que fosse uma construg6o todavia
concrescente - propiciadas pelas metaforas desencontradas -, atestam a dupla solicitagio ambivalente
(quer dizer' cada uma interior na outra) a que responde Kant nesta consideragSo integral do sentido e
alcance do seu (ou de qualquer) programa filosdfico. Assim: a arquitectura 6 o todo tccnico inerte
(cuja finalidade 6, dentro dele, exterior: que nele se viva ou, na sua arcaica raiz sagrada, que nele os
mortos' graqas i descida d archa tect6nica do ventre teltirico gerante, ao abrigo da casa desde o fundo
dos fundos todavia erguida, supervivam). A arte <Kunst> est6 aqui pelo arti/icio(mit BegrifD, neo
pela genialidade de um reflectir estdtico-poidtico que 6 concrescente indeterminado da conformidade
livre dos seus produtos ou da forma bela, literalmente por falta de Jim (e que faz da experi€ncia
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estetica um fen6meno expansivo-intensitivo meta-m6rfico da "forma", como veremos no Capitulo

seguinte: uma das raizes - a kantiana - do Mehr adorniano; outra sendo - numa tradigio dele

ignorada, e que atesta uma surpreendente constincia trans-hist6rica - a de uma est6tica medieval da

proportio em que 6 a interassimilagSo das partes formais, adunantes, que faz concrescer o fen6meno

belo - natural ou artistico - num ignescer em splendentia ou "lux", como um organismo que

assimilasse a sua prilpria matdria e se expandisse desde si mesmo num crescimento intensitivo, e n6o

m6trico, da forma, que acabard por exceder o morfol6gico em "aparicional").

O animal, em tudo isto, 6 um morto-vivo: no espartilho do edificio edificado,

(inevitavelmente atrasado da sua ideia i sua realidade: as partes s6o dispostas umas em fun9io

das outras, sim, mas nio s6o elas que se engendram entre si nessa disposigio: o todo 6 posto, n6o

se p5e, a ideia sistem6tica 6 exterior ao seu sistema e falha precisamente o de que se tratava - a

posigEo, nio reflexiva, mas especulativa, conjunta do que p6e e do que 6 posto, o organismo

inteligente, o syn-thema, o Mesmo de ser e pensar na sua ab-soluta alteridade),

a fung6o-Tier destina-se ao engrossamento de paredes fixas, v6 16 i construgio semi-clandestina de

uma que outra mansarda que n6o prejudique a traga, enfim, ao preenchimento de reforgo de cada

momento do conhecimento correlacionado ao todo, mas n6o se engendrando, e a este, dial6ctico-

circularmente numa reciprocidade processual progresso-regressiva e, sobretudo, unindo-se consigo

por via da auto-negatividade - o que de todo escapava i positividade do determinativo kantiano. O

momento do onimal 6 aqui representado, nio como uma flexibilizagio do muramento arquitect6nico,

mas como seu cumprimento confirmativo hipertr6fico (n6o se versa p.ex., o problema da mutagio da

matdria - do Outro -, mas como que por si pr6pria, no fen6meno do limiar assimilativo que s6 6 o

processo de organizagio do informe se for ao mesmo tempo o momento da sua pr6pria auto-

organizagio especifica :. "digestiva" p6s-ducto - para assimilar o informe, i.e., para o assimilar i

auto-organizagio, q.d., para o levar a auto-organizar-se, a demonstrar que a mat6ria, porque

organizdvel, 6 auto-organiz6vel como se fosse dilematicamente preciso ao mesmo tempo assimil6Jo

parao organizar e (auto-organiz6-lo>rparao assimilar). Oorginicod aqui aengordadomecinico;eo

momento vivaz do todo - o seu gerfndio manante - cede lugar ir impon6ncia majestatica e patrimonial

do j6-feito.

3.4.

'u Ert". os tr6s planos daquilo a que chamariamos a distAncia pr6tica: a <ffcil> dist6ncia

minima - que a aca6o livre moral, determinada autonomamente pela Lei, se produza - tem por medida

de efectividade o desdobramento infindo da sua dificuldade: sc., o seu cumprimento num ilimitado

tempo intemo da ascese esforgada do sujeito pr6tico, e/ou numa concomitante imortalidade da

hist6ria, que espera que a reconciliagSo moral de si consigo, a de todos com todos no reino dos fins e a

do num€nico com o natural (e do liwe final com o determinado via teleom6rfico analogado) sc
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produzam a um tempo, quando a condigeo de insergio descendente e incarnacional do liwe no
necessario fizer um com a da felicidade transubsiancial ascendendo na virtude, razao pela qual a
imortalidade pritica s6 pode ser hist6rica porque nio pode n6o ser naarreza (o 20 post,lado re-
naturaliza o l").

" cuio incipit kantiano encontramos, quanto a n6s, em KU $ 77, na acoplagem que demonstra
a solidariedade do saber finito com um, infinito, necessariamente nele pressuposto e deixando
adivinhar proporcionalidades estruturais que garantem um continuo sistem6tico a dois niveis
concentricos, de que a seguir nos ocuparemos: paralelo i "ideia de infinito em n6s,, para que de todo
as do finito, t6o cartesiana como socnitico-plat6nica, 6 o passo de KU 34g que dri a intuigio intelectuat
como condigao de possibilidade do acordo da natureza com a unidade do nosso conhecimento,
dispersa por juizo, entendimento e razdo, sendo aquele acordo esra unidade e pressupondo esta, pois,
aquilo que ele pressup6e: a sua unidade absoluta "arquetipica" - a do par eficiente/final coadunando-
se com a do par determinagao/reflexionagdo ou constitutivo/regulativo; a impossibilidade de sistema,
que observdmos contra Kant na Arquitect6nica da Raz6o Pura, deve-se a que a respectiva unidade
persistiria disputada pelo regulativo e pelo determinativo, quer dizer, pela pr6pria desunidade de
principios que' por mais que colaborem, o fazem sem riscos de antinomia: e Kant nio pode ter ao
mesmo tempo, como gostaria, KU $ 7l - e um Sistema, q.d., uma dissociagio e um cons6rcio de dois
principios' T6-los, seria ter um sistema, sim: mas o da identidade nio-id€ntica e processual de
identidade e de nio'identidade, resolvente dialdctico-especulativo de antinomias, e nio por escalada
do grau de dicotomia, como sempre acontece em Kant com a dicotomia a resolver e a dicotomia
solucionante, ao ponto de ser por serem mais dicot6micas que a dicotomia antin6mica, que as
oposigdes liberdade/necessidade e teleologia/mecanismo ndo chegam a ser antinomias.

Numa nota minima i tangente do que dissemos: metade da obra dialectica-negativa adorniana
cairia com o reparo elementar que a boa f6 intelectiva nio deixaria de fazer i leitura da cdlebre
formula hegeliana do y) especulativo no $ 82 da EnzyHopddie: que o ,,positiv-verniin/iiges,, 

6 um
verniinftig-Positives. A metade que dizemos que cairia, 6 a que ndo reconhece o que de
racionalmente negativo h6 no racionalmente "unitivo/positivo/afirmativo,,, ao nio sumular urn
resultado positivado dos processos de negatividade, devido precisamente a ser a meta-unidade de si
como resultado e desse processo como seu pr6prio processo de si, v.g., ao ser ..das Ganze,,, cuja
absolutidade consiste na absoluta ab-solv€ncia de si como liberdade e imediatizagio do seu outro e da
sua pr6pria negatividade tornada positividade positivada unilateral, como sucede ..da,, Ideia Absoluta
"para a" Natureza' A metade que fica de p6 6 aquela onde tambem Hegel, que lesse Adorno,
reconheceria o mesmo que reconhece ao ler-se a si pr6prio e que n6s reconhecemos ao l6Jos a ambos:
que um negativ-verniinftig - o momento "positivamente" negativo, ou negativo como tal, da
negatividade-positividade que o verntinftiges 6, se distingue claramente do momento
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especulativamente negativo y), ou auto-negativo. Assim, a Negative Dialektik n6o 6 Especulativa, tal

como o Dial6ctico n6o 6 o Especulativo, mas n6o tal como o Negativo n6o 6 o Afirmativo (e n6o no

sentido implicitado por Adorno de distinguir o afirmativo unilateral e parcial de Entendimento do

Afirmativo racional como afirmag5o, n6o das diferengas separadas, mas da unidade totalizadora das

diferengas separadas e da separagdo das diferengas). Uma tal unidade "de sintese" s€rve - como a

kantiana - para todos parciais, e 6 obtida abstractamente acima e fora desses todos (ainda que a

consci$ncia transcendental precise de ser temporalizagdo uni/icando-se para poder ser ent6o

"analiticamente" unidade desses temporalizados diferenciados do seu todo parcial). Uma unidade do

todo total 6, por6m, a de um nio-todo, a de uma forga separativa e diferenciante tal, que tamb6m e em

primeiro lugar dessa propria pretensSo por parte dela a ser a respectiva unificagio. Tal unidade ter6,

pois, que ser t5o auto-separativa quanto conjuntiva, e a sua unidade ou "positividade" ser6 a da sua

prfipria unificagio consigo na unificagio de todo o diferenciado e a da sua pr6pria separagio de si na

unificagio de si com o todo diferenciado que ela i, e que a i a ela, mas negativamente de parte a

parte. E isso o especulativo: uma mise en abime que contenha o seu mau-infinito fractal ao

despositiv{-lo; e 6 isso o sistema, quer dizer, o cumprimento da "unidade" l6gica como uma tal

unificagio crescente com a sua pr6pria consistEncia em ser auto-oposig5o e auto-alteragio

intracategorial, que a sua unificagio consumada com a pr6pria oponibilidade a realiza e se realiza, na

pura Alteridade cujo sA-la, ela era "logicamente", q.d., como tend€ncia auto-posicional, dando azo -
melhor: no registo da temporalidade especulaliva, tendo dado azo - i imediatez da pr6pria categoria

como neo categoria: como Natureza. E o cumprimento da Natureza, na sua unidade com o l6gico,

aldm de si mesma: como espirito; e o da unidade do espirito enquanto - como "filosofia" -
consistindo, na pr6pria sistematicidade circular das autodissolug6es que sio a vida do todo, do Auto

que se dissolve e assim se ab-solutizar nem todo, nem tudo, nem unidade, nem pura fugacidade

amorfa de um puro "processo". E de certeza n6o uma "Afirmagio" resultanle, final, uma vez

particularizada, exteriorizada, e investida de uma universalidade que entao s6 pode ser usurpada e

totalitarizadora.

tt N,r*" muito breve e insuficiente dilucidaqio: se a analogia simb6lica consiste na ced6ncia de

um esquema, pr6prio de uma relagio conceitoiintuigio, a uma relag6o, sua "proporcional",

ideia/intuig6o, que de nenhum pode dispor excepto agora deste, anal6gico, que permite A ideia

reportar-se, ainda que por transvia, a um objecto sensivel, o problema colocado pelo nexus finalis

afigura-se o inverso: nenhuma mediagio assiste i tentativa de coadunar a estrutura conceptual de

dilacaio projectiva intencional e a de desnivelamento entre o nivel de fundamento de causalidade - o

representacional - e o nivel do efeito - o real -, pr6prias do nexo final, com a temporalidade

extraordindria que 6 a do organismo (o qual ao limite nem consente sequer a categoria de causalidade,

como estrutura de limiar de comego no tempo, sendo impossivel conceber o salto da nio-vida para a
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vida: tudo o que releve do causal sendo entSo apenas sempre-ja intra- e p6s-organismo, a sua estrutura
estruturada, nio a sua estruhua estruturante) e com a imandncia material-natural do seu acontecer.

(Note-se que Kant utiliza reiteradamente a narragio das etapas causais-temporais para descrever
geneticomente a estrutura do organismo [p.ex., no $ 65]; o inanalog6vel comega ai: as fung6es causais
sup6em o organismo que se as constitui, longe de ser a operagao delas a constifui-lo - muito menos
esticando o fio da linearidade gen6tica para depois o fazer dar a volta sobre si pr6prio, como na
narrativa que vai das partes ao todo e deste iquelas [KU 291: ".. entdo s6 assim d posstvel que
inversamente (reciprocamente) a ideia do todo, por sua vez, determine (...) as partes,,: sublinhamos a
adverbiagSo sequenciadora da simultaneidade da relagio de reciprocidade: ora, a ocupar algum lugar
ordinal, esta reciprocidade n5o se acrescenta: precede]. Tal descrigao aproximativa perde
precisamente o traqo essencial que constitui o organismo em organismo: se um novo ser vivo comega
a viver, a vida nio - e 6 nela, nio nele mesmo, que ele vive. o seu comego 6 um comego comegado,
n6o comegante).

Exemplo desse impasse esquematista poderia ser o do hilozofsmo (KU 293): impossivel traduzir
uma estrutura relacional de biposicionalidade exterior numa estrutura relacional de uniposicionalidade
interna' Aquela afinidade da ideia ao sensivel e, at6, ao momento hil6tico nele, que o simbolismo da I'
Parte de KU atestava, e que os simbolistas de um sdculo ap6s - como Jean Mor6as ou Albert Aurier -
celebrariam como, nio uma exposigdo ou exhibitio deficitiiria da Ideia, m:ts a sua ostenseo adequada:
a sobre-exaltaqio do que a sua idealidade tem de remissio al6m de si mesma, a qual a sua
apresentagio sensivel precisamente pratica, ao converter imediatamente a tenseo de velamento em
tensio de exponenciagio dessa mostragio em autotranscendencia indeterminada, em extrema
Zweckmiissigkeit, nao agora a um fim, mas potenciante dele pr6prio - essa afinidade parece aqui
perdida, onde mais afadigadamente se a procura.

3.5.

te 
G.w.F. HEGEL, phrinomenorogie des Geistes(werke, 3), Frankfurt, suhrkamp, 19g6, p. 7g.

4.t.

" Po' elo reciproco, entenda-se aquele que 6 quase estetizante do admir6vel sistema
teleol6gico, e quase teleologizante de um belo submetido d voracidade de um segundo (em
efervesconcia no primeiro) interesse intelectual reconsiderativo sobre ele - interesse decerto dotado de
um segundo prazef, estetico (desinteressado...) na cognigio da prestabilidade da pulchritudo vaga
ohne Zweck afinal i harmonia sistdmica mit Zweck, da qual faz figura por assim dizer do mais
imaculado dos trofdus -, e interesse que, ao abrigo do dito sistema impar6vel (KU 303), convertera a
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profusa produgdo natural de beleza - estranhissima produgSo, nem bela, nem singular, e contra estes,

mas do belo e do singular contra e/a....'sintoma sismogr6fico de DA - em "conformidade a fins

objectiva" [subl.n.].

2t Assinale-se tanto a sua omissio na tradugio luso-brasileira como, ao mesmo tempo, a sua

referOncia focal pelo respectivo prefaciador, ipig.22.

22 A tradugao luso-brasileira deste passo de KU 293-4 induz (porque incorre) em elro: ao verter

"das Produkt der Natur (der k6rperlichen)" por "o produto i natureza (ao corp6reo)", e nio "(i

[natureza] corp6rea)", identifica, extensional e qualitativamente, em pars pro toto, o natural e o

corp6reo (substantivizado), que desde t6o cedo quanto a divis6o, consagrada na Est6tica

Transcendental da l" Critica, entre fen6menos do sentido externo e do sentido intemo, 6 apenas uma

das duas partes da natureza. A Eadugio 6 desde logo gramaticalmente inexequivel (o adjectivo,

especificador, € claramente distinguivel de "des Ktirperlichen" - que ent6o seria um aposto de

'Natureza"). O motivo do lapso residir6 porventura na metonimizagio autom6tica de alma com

incorporeidade supra-natural, e entio do corp6reo - enquanto nio-animico e nio supra-natural -, a

titulo de inico opositor de "alma", com o natural como tal. Ora esta alma de que aqui se fala, 6

irrelevante que designe uma entidade metafisica paralogistica ou uma empirica: quer uma quer outra,

ao retirarem i natureza corp6rea (mesmo que n6o i incorp6rea, ou ao "incorp6reo") a produgio de

corpos organizados, estio a externalizar o fim, que deveria permanecer inerradicavelmente interno, e a

converter o papel funcional da alma num de artifice: ainda que esta "Kiinstlerin" pudesse produzir o

que artista algum - a organizagdo interna -, estaria a produzir o que definicionalmente nio pode ser

produzido,pois que unicamente se produz: por definigio, uma produgio externa da produgio interna 6

contradit6ria com a outra e consigo mesma (e reciprocamente). Quer dizer: o problema nio 6 que a

alma subtraia <entziehen mup> a produg5o i natureza corp6rea, mas que subtraia o produto corp6reo

ir sua produgio corp6rea (mesmo que para o entregar a uma produgio ainda natural, mas incorp6rea: a

da "alma", passando de produgSo natural interna -, do corp6reo pelo corp6reo, da "porte atraves da

parte" - a produgSo natural extema, de que ali6s o oficio de relojoeiro 6 um bom exemplo). Cf. o

passo de KU 397, que pareia a dupla subdivisio de natureza extensa e cogitans e de (em n6s) um

cogitans natural e um num6nico, para s6 admitir este riltimo como fim terminal (nem carente de fim

ulterior nem padecente, como no duplo caso da exist€ncia fenomdnica, mesmo a nossa interior

"enquanto seres naturais", de uma cadeia antecedente de fundamentos de determinagio): puro

incondicionado, e que portanto a natureza nem mesmo teleologicamente poderia produzir, porque nio

6 a ideia segundo cuja intengio produzisse, mas o incondicionado dessa ideia, que constitui fim

terminal (e todas as ideias produtoras possiveis de seres naturais s6o, porque de seres naturais, ideias
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n6o incondicionadas de seres n6o incondicionados, de seres sio contendo na respectiva ideia o serem
assumptivamente puras finalidades riltimas para si pr6prios - como 6 o caso do homo noumenon).

23 
Inertes ou biol6gicas. Que tal nio signifique que, uma vez em vida, areciprocidade dos

6rg5os vitais funcionantes n6o tome as suas detongas na transmissao mecanica solicitada por Ientas
trocas de sinais de informagdo biol6gica circulantes como outras tantas miriades de representagoesde-
fins (ou de simples accionamentos oportunos da eficiCncia de botdes transmissores?) buscando mover
as causas que os produzem como efeitos: uma digestio leva, assim, horas a fazer-se - mas a sua
tramitagao necessariamente distendida, a admir6vel elasticidade com que o tempo das causrls
maturantes tende espreguigadamente ao dos efeitos, sup6e instantaneamente org6nico o todo em cujo
labirinto de partes se demora. Que a "forga formadora se propague a si pr6pria, (...) comunica[ndo-se]
aos materiais que nio a possuem (ela organiza)" (KU 2g3), ej6 um momento segundo da inerencia
inter-auto-formadora dessa mesma forga: porque a 6, o organismo tem-na. o organismo 6 a sua
propagagio origin6ria dela a si mesma.

'4 Not"-", na argtcia do passo que a seguir se cita, como a ret6rica emocional do vocabul6rio
busca no leitor regioes de adesao (e, epistemologicamente, regimes modais de ..verdade 

de sentido,,),
ao mesmo tempo infranque6veis em todo o rigor principial-conceptual. Kant usa o discurso e a palawa
por todos os intersticios que possa dos rectos muros do edificio conceptual: a ..proposigio 

reflexiva,,
respeita pouco a fidelidade ao conceito (6 vimos que o reflexionar, ou engendrajudicativarnente a sua
pr6pria conceptualidade, ou desfaz-se dela: nio 6 s6 que, ..mit,, ou ..ohne,, Begriff, nio use
determinativamente o conceito, 6 que o conceito que usa reflexionantemente 6 ele pr6prio, n6o um
conceito estdvel, determinativo, mas um conceito instabilizado por reflexionado, que, ao querer
debrugar-se a ser analogante, escorrega para dentro da pr6pria analogia e acaba nela analogado: 6
disso exemplo a indecisio sobre o conceito de causa final usado "por analogia,, - nio se fixa se
t6cnica, se moral - e a sua pr6pria mut6vel fisionomia conceptual, consoante se retenha como causa
intencional ou se adapte aplicativamente em causalidade final, mas n6o-intencional).

E essa a organicidade do sistema (gna sistema tizagiodo determinativo e do reflexivo, no simile
finito possivel i sua adunagdo no principio supra-sensivel presente num (e como sm) intellectus
archetypus).

Assim, a ilustrar o que dizemos: a "confirmagio desejada" para a qual a predestinagio ..rica,, da
"matdrio-organizando-se natural" "serve", nio confirma essa confirmagio sob a forma de
"fundamentagio / demonstragdo /completamento". Ainda que sem confirmagio (..a qual nio seria at6
necess6ria", diz Kant a anteceder modalmente a declaragio, a prevenir que o sollen se auto-
"demonstra" praticamente o bastante ao agir no supra-sensivel, e nio no plano fenom6nico cuja trama
causal meramente (o traduz>> como simples teatro de sombras chinesas), h6 uma ..n.u nru16.14' [que
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axiologia da prodigalidade derramante...] que serye, a "um drgumenlo", de "confirmagIo" - por

apresentagIo de "algo-de-an6logo" <etwas Analogeg. O que significa confirmar n6o-

argumentativamente um argumento? Significa o acordo livre e indeterminodo de "dois principios t6o

heterogdneos", significa uma <<est6tica>> - redundando triangularmente em teologia - da correlagEo

entre ideias morais e teleologia fisica (recondugdo da sagrada familia metaphysica specialis), em que o

momento estdtico [auto-reportamento subjectivo da representagio] consiste na co-proporcionalidade

entre uma satisfagao teleol6gica reflexionante respeitante d relag6o entre si e o pr6tico, e uma

satisfag6o das expectativas postulativas pr6ticas a respeito de um mundo que lhe desse o Sinal de uma

previd6ncia (providencial) demiurgica: a "realidade" pr6tica e a "realidade" reflexiva "suficientes"

entram num livre/nio-liwe e determinado/indeterminado acordo n6o s6 j6 entre faculdades, mas entre

o interesse destas por regi6es totais e absolutas do real. "Deus" 6 o produto - entre o "est6tico" e o

"l6gico" - do recruzamento intersectante do postular pr6tico com o reflexionar teleol6gico. N.B.: Kant

nio diz que a teleologia confirma para si algo de an6logo ao argumento moral, mas que transfere o seu

resultado para o interior do espago deste, onde 6 recebido como confirmativo: e 6 s6 depois de assim

haver recruzado os "heterog6neos" que os volta a descruzar como "principios" insusceptiveis de

contaminagio fundacional-demonstrativa mritua. Dir-se-ia uma habilidade de advogado de barra

perante umjrlri que deve ignorar dejure o que acaba de ouvir defacto - e 6: porventura o expediente

especulativo sobre o qual todo o discurso da critica est6 montado (e de que os balangos entre

analogagEo e inanalogabilidade s6o os sintomas benignos, licitos como estremas do perplexivo da

Sache selbst). Pendlope que desfaz a teia mas que deixa atr6s um n6 armadilhante que subtece uma

figuragio di6fana que nos conta do demiurgo, do supra-sensivel, das "confirmag6es"... ou de uma

"realidade" da "reJlexdo objectiva formal, ndo real" que 6 realidade ndo-real, "bastante para a

faculdade de juizo reflexiva". O passo transgressor de KU reside, quanto a n6s, em n6o fazer dessa

realidade bastante para tal faculdade inversamente desrealizagio bastante para a meta-reflexio do

fil6sofo critico, mas pelo contr6rio combustivel e comburente para a propulsio da estranha aventura

<<critico-dogm6tica>> em que este se envolve, cedendo i sereia racional que o convoca para o v6rtex do

seu autodesafio metafisico. A sua gigantomaquia em tabuleiro de finitude transcendental assistirmos

aqui; e d6mos entio lugar ao texto kantiano que exemplarmente o quase encelra (KU 47a):

"Mas o facto de haver, no mundo efectivo, para os seres racionais, uma rica mat6ria para a

teleologia fisica (o que nio seria atd necess6rio), serve ao argumento moral para a confirmagSo

desejada, na medida em que a natureza pode apresentar algo de an6logo is ideias (morais) da

razilo.i)que o conceito de uma causa suprema que possui intelig€ncia (o que contudo estd longe

de ser suficiente para uma teologia) recebe assim a realidade bastante para a faculdade dejuizo

reflexiva. Mas tal n5o 6 necess6rio, para fundamentar a demonstragio moral, nem esta serve para

completar aquele conceito, no sentido de fazer dele uma demonstragio - o qual por si s6 nio

remete de modo nenhum ir moralidade - atrav6s de infer€ncias continuas e segundo um rinico
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princfpio' Dois principios tio heterog6neos como 6 o caso da natureza e da liberdade, s6 podem
fornecer duas espdcies diferentes de demonstragio, iitque se achar6 insuficiente, para aquilo que
se deve demonstrar, a tentativa de conduzir essa mesma demonstragio a partir da natureza,,.

Que a natureza deva primeiramente estar de acordo consigo mesma (no que tem de mec6nica e
no que de teleol6gica) para ser apenas nesse acordo consigo que a sua faceta teleol6gica possa entrar
em acordo com a causalidade frnal livre, suscita uma segunda chamada reflexiva ao supra-sensivel
onde deve ter que se poder resolver como num fundamento (ao qual n6o temos acesso e do qual nio
podemos, pois, derivar qualquer explicagio por um continuum inferencial), tanto a unidade de uma
dupla causalidade que s6 6 dupla para n6s, por desdobrada "devido a uma caracteristica condigio do
nosso entendimento", sc., a sua cisio finitudinal (o seu "nio-ser-intuitivo,,, q.d., pura presentagio
presente), como a possibilidade harm6nica - que aqui quer bem dizer: em harmbnio- desse mesmo
desdobramento em duas causalidades opostas concomitantes, como a sua subordinagio a uma delas (e
aqui Kant oscila, ao longo de KU, entre a "subordinagio" do mecanico ao final-tiwe, e a redug6o
deste ao modelo do "hiper-mecanicismo" dos $$ 77-8: dependendo de quio implicativo do ..liwe,, 

a
cada caso o "final" esteja a ser tratado), ou como a sua adunagao numa causalidade que, sendo a
ambas' nio 6 nenhuma das duas (como se especiosamente esse Fundamento incondicionado j6
previsse a nossa finitude e dever poder desdobrar-se-nos, manifestar-se-nos sob as dualidades dos
todos analiticos vs. sint6ticos, do intuitivo vs. intelectivo, que sdo a maneira finita de dizermos a
unidade atrav6s do Dois: mas que o fundamento, unit6rio, nio deixe de ser fundamento, porque de
uma bifurcagio "inexplic6vel", sup6e, ou que o fundamento explicasse ainda esse inexpliciivel, se
bem que nio para n6s, ou sobrevivesse i sua inexplicabilidade tambdm para si pr6prio. E o problema
de saber se o diafragma da finitude nio anular6 a fungao determinante de ..fundamento', 

em mera
correspond€ncia flutuante a um "fundo" aliiis abissat (se a finitude nio funcionani como uma
<inexplicabilizagio origin6ria>> : tema abordado a prop6sito da questiio da ininspeccionabilidade do
todo ("sint6tico") organismico natural por um 6rgio de intuigio determinante de um bto simul, v.g.,
pela intuigio intelectual: e n6o 6, porque o organismo natural j6 6 tamb6m necessariamente uma
totalidade fragmentada, destotalizada em todo analitico mecanico-necessario, j6 estri difractado em
ocorrcncia 6ntica cuja necessidade se op6e i conting€ncia e nasce de uma radical possibilidade -
precisamente a possibilizagdo transcendental -, etc.). Seja sob a precaugio reitora destes reparos que
se passe i leitura do passo seguinte, KU 357_9:

"o principio, que deve tornar possivel a unificagio de ambos no julgamento da natureza segundo
os mesmos' tem que se colocar naquilo que fica fora deles (por conseguinte tamb€m fora da
possivel representagio empirica da natureza), mas contdm o respectivo fundamento, isto 6 deve
ser colocado no supra-sensivel e cada uma destas espdcies de explicagao deve ser com aquele
relacionada' ora como nada mais podemos ter do que o conceito indefinido de um fundamento
que torna possfvel o julgamento da natureza segundo leis empiricas nio podendo n6s, de resto,
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determin6-lo de forma mais precisa, mediante qualquer predicado, segue-se que a uniio de ambos

os principios nio pode assentar num principio da explicagdo (Explikation) da possibilidade de um

produto segundo leis dadas para a faculdade de juizo determinante, mas somente pelo contr6rio

num principio do esclarecimento <Erdrlerung> (Exposition) da mesma para a faculdade de juizo

reflexiva. - Pois explicar 6 deduzir de um principio, o qual por isso se tem que claramente

reconhecer e indicar. Ora na verdade o principio do mecanismo da natureza e o da causalidade da

mesma segundo fins articulam-se num e mesmo produto da natureza num inico principio

superior e dele decorrem em conjunto, porque doutro modo nio poderiam subsistir em conjunto

na consideragio da natureza. Contudo se este principio objectivo e comum, que por isso tamb6m

justifica a comunidade das m6ximas da investigaglo da natureza dele dependente, 6 de tal modo

que pode ser indicado, mas nunca conhecido de forma determinada e ser dado com nitidez para o

respectivo uso no que acontece, nesse caso n5o 6 possivel retirar qualquer explicagio de um tal

princfpio, isto 6 uma dedugio clara e definida da possibilidade de um produto natural possivel

segundo aqueles dois principios heterog6neos. Ora, o principio comum da dedugio mechnica, por

um lado, e da dedugio teleol6gica, por outro lado,6 o supra-sensivel que temos que p6r na base

da natureza como fen6meno. Dele contudo nio podemos realizar o menor conceito definido

positivamente numa intengSo te6rica. O que n6o 6 de modo nenhum explicrivel 6 como segundo o

mesmo supra-sensivel, como principio, a natureza (de acordo com as respectivas leis particulares)

constihri para n6s um sistema que pode ser reconhecido como possivel, tanto segundo o principio

da geragio das causas fisicas, como segundo o das causas finais. Pelo contrerio s6 6 possivel

pressupor-se que podemos investigar com confianga, de acordo com ambos os principios, as leis

da natureza (pelo que a possibilidade do seu produto 6 reconhecivel pelo nosso entendimento a

partir de um ou de outro principio) sem depararmos com um conflito em si aparente que se ergue

entre os principios do julgamento (...)."

4.2.

2t "Nu verdade, t6o pouco podem renunciar a este principio teleol6gico, quanto o podem fazer

em relagio ao fisico-universal porque, assim como se se abandonasse este riltimo nio ficaria nenhuma

experi€ncia em geral, assim tamb6m n6o restaria nenhum fio orientador para a observagio desta

esp€cie de coisas da natureza que j6 haviamos pensado teleologicamente sob o conceito de fim

natural." (KU 296-7).

4.3.1.

'u O qu" supde uma manifestatividade /finitudinizagio eruptiva do pr6prio Etwas, was da

erscheint, e n6o apenas receptiva-apreensiva nossa dessa presenga, visibilizada por e num para-n6s da
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sua visibilidade irrestrita (que n6s, murando-a da nossa finitude, a-visibilizamos parands num.,an
sich" que nomeia tio s6 o nosso fazermo-nos-lhe inacesso). O "substrato" esiaria a determinar
positiva e directamente a sua propria versio manifestativa natural. (Que, como supra-sensivel, o possa

fazer em termos precisamente ainda comensur6veis aos nossos de um <hipermecanismo>> - hipercego,
hiperlricido? - [KU 346,348,351 ("geragio mecdnica de um corpo orginico")], ou nos de um supra-
mecanismo / teleologia [KU 357-8] de cuja unidade irrepresentavel num tnico principio supra-
sensivel nao mais podemos do que reflectir apofaticamente a "necess6ria possibilidade', para que dois
principios diversos coexistam para n6s na natureza em relagio de subordinagio, q.d., de admir6vel e

intrigante acordo em heterogeneidade - apenas prolonga a (trans-representag6o> do incondicionado a
partir da nogio de condigio, do inteltectus archetlpus a partir da nossa condiglo ectipica ou dividida,
do ser incondicionado a partir do apofatismo das modalidades do possiveVnecess6rio/contingente, da
Coisa a partir das coisas enquanto o seu como-6-para-n6s... que Kant invariavelmente pratica). euer
dizeq dele pr6prio, substrato qn sich, <<passaria>> uma determinidade ontol6gica, que 6 a ..daquilo que
ai aparece", na pr6pria fisionomia do aparecido, sob os termos nossos (esp6cio+emporais) de
aparecimento dele, mas nio dele pr6prio enquanto nestes aparecente e aqu6m destes nio-aparecente
(substrato supra-sensivel respectivo daquele estrato <sensibilificadoD). A Critica, argucioso sistema de
c6lculos estimativos transprojectados sobre o supra-sensivel, perde completamente o p6 ao alegar esse

"fundamento de determinagio supra-sensivel". Insistentemente rebatemos essa possibilidade
determinativa transfronteiriga como criticamente sem-sentido. o que vem tocar ao mesmo tempo num
ponto obscuro em Kant: esclarecer se h6 uma "manifestagio" da pr6pria Coisa (num sentido que
dispensasse, ou noutro, que nio dispensasse, a sua recolha propriativa numa instincia que assistisse e

de-parasse tal manifestagio - v.g., um intelecto intuitivo, que de resto nao estaria entao com a Coisa
em relagio sujeito/objecto); se essa manifestagio coisal entra em intersecaio com a dotag6o
manifestativa transcendental do sujeito finito (por "finitiza96o", por ..re-manifesiag6o,,, por
"modifica9io", por "ontificagio": transcendental, a representagao do ente faz-se ente); se s6 este
fltimo sujeito manifestabiliza a Coisa, cabendo apenas i subjectividade a presentificagio a si pr6pria
do ente (e nio fazendo sentido que este "se manifestasse" sem um para-quem). Devido i s6bia
indeterminagio com que Kant administra este atem6tico no seu pensamento, deixado sumariamente
como inespecul6vel pela KrV, pode ele em seguida mover-se com inesperada desenvoltura o seu no
man's land. Que seja precisamente ai que busque os elos de correspondencia de um Sistema que tem
forgosamente que envolver correlag6es num6nico-fenom€nicas e "pr6tico+e6ricas,,, eis o
procedimento que conhece a sua tltima palavra no destino da nossa condigio reflexiva: se toda a 3'
Critica € meramente reflexiva, porqu6 investir num "para-conhecimento" cujo volume e qualidade de
conterido acabario por nos convencer contra a sua forma (a da reflexividade restritiva daquele)? Dir-
se-ia que 6 a esse peculiar cruzamento de forma e contetido que se pode com propriedade chamar
esperanqa (e a qu6drupla questio da L6gica recobriria assim, por ordem, o triptico critico, que
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culminaria no was ist der Menscft [was der Mensch ist...]de KU $ S4). A esperanga conheceria assim

intrinsecamente dois caracteristicos humores te6ricos: o da sua pr6pria modalidade (o poder-n6o-ser

do apenas esperado/reflectido), e o da actividade com que para si pr6pria determina conteridos, e se d6

uma orientagio vectorizada que a cambia em esperanga aginte. A basculagSo constante de KU

obedece a esse duplo acento: todo o reflectido se pode esfumar como conhecimento nio assente, como

na verdade conhecimento nenhum, n6o-conhecimento - mas a possibilidade de o construir como

sistema de encaixe perfeito em todas as determinag6es conhecidas, meta-indicia-o como plenitude de

sentido ou "verdade de sentido". Kant edifica um sistema da esperanga, n6o a sua invocag5o - e um

sistema (Critico) da reflexividade, nEo um aceryo para-cientifico de juizos reflexivos sobre os fins

internos ou os extemos da natureza. O pr6pio facto de KU ressalva a nulidade gnosiol6gica a que em

rigor se poderia votar todo o resultado reflexivo: nio-conhecimento. Sobretudo, jamais autoriz6vel ir

conversio em (sequer putativo) conhecimento (que 6 a ascese de KU perante a sua pr6pria tentagio

reiterada - exs.: o "epis6dio" da Antinomia, o da resposta do $ 68 ao $ 67... -, a qual tonaliza a

peculiar modalidade do als ob: este apenas regista um patamar positivo de consideragio em termos

<anal6gico-simb6licos> de uma <<altero-esquematizagio>> de um ponto de vista inesquematiz6vel; mas

a modalidade merqmente reflexiva retira ao als ob o seu optimismo de modelizag6o lateral ou j6

<<sobreposta>, i o NAO que incomodamente se passeia em todos os momentos e lugares da 3" Critica,

e de que Kant nio sabe muito bem o que fazer...). A condigio de KU 6 estar colocada, no seu todo e

no seu termo, sob essa condigio que a atravessa, e na qual somos: a desse NAO que, elemento

absorvente, anula a profusio ditosa de sins que a teorese pacientemente acumula e constr6i. Por isso

Kant quer tanto opor, a esse NAO, uma sistem6tica da reflexio, uma autoposigdo da reflexio: n6o

ainda a reflexio de um possivel sistema * por ela sempre iludido no riltimo momento -, mas um

sistema da reflexio, uma posigio inamovivel dela consigo mesma que, pondo-se como totalidade,

nada mais possa vir ainda suspender. Ao mesmo tempo que quase converte em saber o reflexivo (nio

por passagem i determinagao, mas por passagem a sistema), mantdm Kant em estado de legibilidade

indicial o seu /lDer naturae: tudo indicia, rudo 6 letra de um espirito. Porventura (e 6 esta a convicaIo

derradeira da nossa interpretagdo) ser6 o facto de - apesar da obscuridade daquele no man's land, do

discricionilrio das chamadas ao supra-sensivel er machina e da mais que contest6vel perfeigSo do

encaixe anal6gico-reflexivo no campo fenom6nico proposto - a configuragio geral de uma

teleoformidade antropoc€ntrica da Natureza se poder manter como um modo integral de reflectir uma

esperanga de sentido do Todo, que testemunha a favor da plausibilidade do finalismo, vencedor da

sua pr6pria implausibilidade, posterior a ela, plausivel apesar de construido sobre veredicto de

implausibilidade. O que a "ligio moral" do fecho da Critica confirma: a sua dispensabilidade pr6tica -
o 6thos do homem sendo puramente a moralidade. Ou seja, de novo a sua exkema contingCncia, que a

aproxima do seu momento estdtico (um puramente para o sujeito, mas para um sujeito t6o puramente

pouco ainda para-si-pr6prio, tio desinteressado e tio pouco antropoc0ntrico, que a estdtica kantiana
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estrl ainda muito pr6xima de conceder ao belo esse vaguear liwe pela t)atvreza,como seria proprio da
pulchritudo vaga de uma forma liwe de sujeito e liwe de objecto, livre em primeiro lugar da sua
propria morfologia determin6vel e definivel). Por absurdo, 6 o implausivel (anal6gico) e o dispens6vel
(pr6tico-moral) da teleologia que a concedem como uma reflexividade no limite, que s6 se permite
enunciar a esperan9a no momento em que a si pr6pria renuncia. Quia ignoro, adoro,ensina o De Deo
abscondita cusano ao n6scio, e 6 quando a coer6ncia dos encadeamentos reflexivos abdica de saber
por sistema o que devo esperar, que o reflectir pode restringir-se a si pr6prio como a um esperar (o
em-negativo do "als ob").

o tema da Promessa <verheipung, versprechen> na Teorio Estdtica, e o da Esperanga, na
Dialdctica Negativa, retomam expressa e tacitamente Kant. Que reconciliagio liwe 6 a admitir que
seja aparigio e (nisso mesmo) apar6ncia - na obra de arte -, quando ao mesmo tempo os signos que a
"nafureza" como hist6ria grava nas estrelas sio, desconformes de fudo, directamente os do fim de todo
e qualquer fim?

4.3.3.

" Corrilu-." de passagem o lapso infeliz da tradugio luso-brasileira em KU 309: os titulos de
"Propiideutik oder ubergang" da "Teleologie" sio-no "zur Teologie", evidentemente, e nio, de novo,
ou recambiadamente, "pata a teleologia", como na p6g. 302 reza. o pr6prio Kant, que graceja [KU
305-6] sobre o jogo de palawas que a fon6tica prega de partida ir semantica (ou ser6 ao contriirio?),
estaria talvez tambdm a pensar, como n6s, na verdadeira prova de forga para a arte tipogr6fica que este
par temivel constitui. Por linhas tortas, talvez o lapso (quantos, id€nticos, da nossa parte nio tivemos
que corrigir!...) afinal atalhe direito i verdade: kein Ubergang.

" A concepgio implicita 6 a de que c a sensibilizagio fenomenalizante que, finita, deixa escapar,
no encontro da efectividade com a coisa, o que da parte da presenga desta ai concorre e ai (entra) no
campo de manifestagio, sob a forma de "multiplicidade", q.d., de um residual da inapreensibilidade
daquilo que' mesmo encontrado, escapa (ao limite, o An sich dessa mesma coisa). por maior que se
revele esta habilidade conjechrral, esbarra com a objecaio do pr6prio Kant contra o hilozoismo e com
o pr6prio facto da excepcionalidade do ser organizado. Ainda que admitindo, ao limite (coisa que
Kant nio faz), uma generalizagio do org6nico a toda a natureza, teria ao mesmo tempo que se admitir
um outro princfpio, moderador deste, que distinguisse entiio entre graus evidentes e graus
dissimulados (e dissimulados atd qo inorgdnico) de organizagio. Alegar a unidade do principio supra-
sensivel para cobrir o hiato entre finalidade interna e externa, ou restringe essa unidade a essas duas
ordens de fen6menos (cujo grau de evid€ncia teleol6gica 6 desde logo desigual), e a unidade



transcendental do principio n6o excede, em boa ordem reflexiva, a unidade empirica de

observabilidade - mas ent6o a ordem principial n6o se autonomiza de com a ordem observacional e

nao subverte a prioridade desta ao exercicio reflexivo, fazendo danattreza mais um resultado do que

uma ocasitio da reflexEo, e w sistema universalizado do particular, para al6m da sua ordem

aparecente, q.d., fenomdnica -; ou generaliza-a mesmo aos casos em que o puro mecanicismo tudo

explica [$ 67] (Kant omite ai cuidadosamente se refere nexos externos, se tambdm internos, numa

extensdo do org6nico, por '\rnidade substratual" indlviso, tambdm a pedras e rel6gios). No primeiro

caso, se se alega a unidade do principio supra-sensivel para dar o passo ao sistema, para al6m do nexo

observagfio/reflexio (a reflexio torna-se em automovimento aut6nomo, conduzida pelo seu principio,

e passa, ela, a conduzir o seu campo fenom6nico para al6m dele pr6prio, na medida mesma em que o

supra-sensivel resida para aldm do sensivel - em vez de reflexio e seu principio servirem i elucidagdo

do campo fenom6nico), ou bem que a unidade o 6 - irrestritamente -, e organismo e tudo (os

organismos nio sendo senio sintomas agudos de um tal segredo da natureza), e haveria um

hilozoismo substratual supra-sensivel a que teria que imediatamente se apor o tal subprincipio

restritivo de uma tal unidade, dualizando-a internamente de tal maneira que ela pr6pria possa

distinguir entre caranguejos e rochedos; ou essa unidade figura como, ela pr6pria, uma sub-unidade de

determinagio do "substratual", o qual n6o 6 todo regido por ela: unidade restrita entre outras, isso

mesmo impede entio a confianga com que a ela se recolrc para levar a efeito a generalizagio mixima

- a sistema. Uma unidade que n6o possa ser puramente alegada como "unidade", porque 6 outrossim

unidade restrita, ser6 sempre, na sua aplicagio, uma unidade restringida i sua pr6pria aplicabilidade:

se o principio orginico rege apenas uma parte do substratual, n6o 6 a ele que se pode recolrer "mesmo

para os casos em que a observagio o dispensa" $ 67), jogando, em clara transgressio critica (nio

menor por ser apenas reflexiva, e nIo determinante), uma unidade supra-sensivel contra o fen6meno,

um metaconhecimento do transobjecto "substratual" contra o campo natural objectivo, a autonomia do

saber contra a realidade patenteada. Se o principio 6 restrito, ao us6-lo reflexivamente Paramos onde a

solicitagio fenomdnica p6ra, porque ele pr6prio p6ra (na sua ((concomitincia supra-sensivel>r de

respectiva sub-unidade substratual) com ela: n6o prossegue, como Kant pretende, como ponte

sistem6tica realizada unilateralmente do lado da pretensio ir unidade por parte do saber, presumindo

este uma correspondOncia transobjectiva supra-sensivel. Por fim: s6 um principio substratual unitririo

e tnico permitiria a conexio da dupla finalidade (interna e externa) em sistema - o que suporia a

extensio substratual do orginico n6o s6 a toda a natureza como grande organismo, grande esfera

interna das cadeias externas dentro dela, mas tamb6m a cada ser da natureza, a cada 916o de areia ou

apara de madeira. E voltariamos is aporias do panzofsmo. Esclarecido que est6 que a finalidade

externa, cuja teleologia 6 mais uma de posigdo em exist€ncia do que de organizagio da matdria dada

em exist$nci a, cruza todavia com a finalidade interna, porque entiio o aprop6sito externo 6 constituido

em funQ6o de uma constituigao org6nica particular que dele se sirva como meio para fim - habitat,
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alimento"' -, de tal maneira que seria em riltima instSncia dedutfvel o tipo de est6mago para o qual
uma dada erva existe, q.d., seria prefigur6vel, como no conto de Borges, um organismo, noutro; e, em
geral, o orgdnico no inorgdnico.

(o mal-estar gerado progressivamente em "There are more things,, obedece i exptorag6o
indirecta do nexus /inalis e equivale a um pequeno tratado de teleologia instrumental. E a
impresentabilidade do pr6prio fim o que melhor ainda apresenta a respectiva monstruosidade, como
se fosse sempre impossivel ver face a face a criatura capaz de habitar aquela configuragio de
espago de uma casa e seus objectos: o seu pequeno coeficiente angular de desvio aponta, por
prolongamento, i incomensur6vel teratogenia do organismo a que se destinam - como Arist6teles
dizia do erro' uma vez convertida a infima discrepdncia, cometida ao nivel da grandeza relativa
operat6ria, na grandeza absoluta do resultado).

Isto mesmo o reconhece Kant: s6 hi nexo final em vistas de organismos, e tal nexo s6 comega se
acabar' i'e'' se for sistema em firngio de um fim riltimo. como sistem a de exist€nclas, excede a
nafureza; como sistema de existEncias naturais, excede-a nela, e o homo noumenon € tamb€m a
criatura moral cuja condigio sensivel o restringe i <dualidade unitiva> do sollen:i Liberdade como
tarefa' ao incondicionado como labor infinito do pr6prio absoluto, no qual estamos sempre j6
presentes ao modo de, a essa presenga, n6s ausentes - seres de ausencia a si mesmos, ..Sujeitos,,, 

cuja
precariedade cresce com cuja soberania, na paradoxal modernidade p6s-cartesiana. N.B.: se s6 h6
nexo final em visia de organismos, e nenhum entre seres inorganicos, Kant sup6e ao mesmo tempo a
bipartigEo substratual: (orgdnico/inorganico) como condigEo da unidade substratual, a rentncia de
uma porgio de substrato a ser, a um titulo - interno -, telelol6gico, para o ser a outro - externo -. As
aporias sucedem-se, decorrentes da agenda secreia da reflexividade: a passagem de um ..como 

se,,
elucidativo (mas de nada, em rigor) ao Sistema, cuja modaridade excede a do mero reflexionar, da
mera analogia, etc' - t'al como o supra-sensivel, em cujo vazio Kant agora se firndamenta, excede o
sensivel.

s.3.t.
29 Tul expressao, can6nica em Adomo, amassa um feixe de sentidos: a sedimentagio recolhe;

torna cristalino e torna cifrado, irreconhecfvel: torna inerte e torna denso. Sedimentado na forma, o
contefdo dinamiza-a tanto quanto pode descer, por virtude dela, i densidade da sua pr6pria
conteudalidade, por aquela agora sondada e agilizada. sedimentado, d6-se no contetdo depositado a
acumulagao sazonada e a maturagio - atd na duragao hist6rica - da sua pr6pria verdade,
transmutando-o' A forma c esse contetdo elevado (ou adensado) i sua sedimentag6o: ele sedimenta-se
em forma tanto quanto esta o sedimenta, isto 6, o processualiza (mais que o tematiza); a forma nio 6 o

39t



p6r do conterido face a ela, mas o p6-lo face a si pr6prio, e esse face a face, n6o tematizante, mas

processual, 6 a forma.

'o Mur j6 encaminhado desde, p.ex., KU 77,que com a t6cnicalarte darratrreza, introduz no

belo objectivado na rratlurez.a- diante do interesse intelectual por ele nela e jd por ela nele - o mit

Zweck e o seu conceito anal6gico, teleologizando aquela primeira arqui-conformidade liwe e

arrebatando- a para o regime de uma escatologia do Sistema natural-hist6rico-suprassensivel da

ReconciliagSo que faz o belo natural, p.ex. o do Dia, (com)prometer a natureza sua produtora que

ent6o se promete como reconcili6vel (KU 77 indica apenas o primeiro passo dessa "promessa", termo

que na re-estetizagSo adorniana do teleol6gico da Natureza substitui a excessiva incisividade da

teleoformidade com fim: o sistema desta riltima compreende (l) a dupla qualidade produtora da

natureza - de (a)formas belas e de (b) objectos org6nicos - exponenciada n Q) qualidade absoluta de

produzida na sua exist€ncia como todo natural concatenado para que um seu lel er Zweck possibilite

o advento de um Endzweck nela, que a excede, murs que deve poder <voltar a ela> para se cumprir -
para o que precisa mais daquelas duas primeiras qualidades, relativas e formais, do que da riltima,

posicional absoluta - q.d., precisa novamente de um singular que, na internalidade da sua orgAnica

tanto quanto na irradiagflo da sua forma, sem fim reflexivel (na sua proportio; e na sua lux), e ndo

apenas na sua exist€ncia, na El6usis aprazada da sua Setzung, universalmente acolha a singularidade

universal do efeito, incarnado em natur€za, de uma acaio liwe). A passagem transcrita a seguir in

extenso, inverte a quest6o sobre o que de belo na nafureza, na de o que de natureza no beto, e, uma

reflexSo sem frm, ntJma, com; esta 6 por assim dizer a fase interm6dia que, sob a analogi a da arte (cuja

genialidade 6 ainda a do ing6nito-natural), permite reflectir jA com fim mas ainda sem conceito (a

analogia da tdcnica reflecte con ambos). Mas o caso desta reflexividade 6 bifido: se o belo natural 6

mais perfeito que o belo artistico, a analogia 6 com a arte <Kunst>, mas nio no que esta tem de belo

(aconceptual): no que tem de produqdo. Q.d., no que tem de tdcnico. Ora, essa analogia com a

produg6o t6cnica conceptuat (artes6, artificial), nio a pode ir a natureza buscar ir arte, porque 6 esta

que a vai buscar a ela ("t6cnica da natureza no g6nio"). Assim, na mesma reflexio (e na mesma frase

kantiana) entrelagam-se duas analogias: com a arte quanto ao belo [engendrado], e com a t6cnica

quanto ao engendramento (do belo). 56 a analogia da t6cnica, fatharia o belo; s6 a da arte, falharia a

produgio. Mas esta analogia neo atenua, potencia: a natureza 6 muito mais produtiva que a t6cnica e

muito mais bela que a arte. Este degrau da progressividade teleol6gica - que torna a exposigdo

kantiana sempre numa direcgdo (em qualquer das tr€s Criticas...) e num ingulo direccional do perfil

de cada frase, alinhada em linha paralela a essa direcaio geral - 6 significativamente dtplice como

quem d6 um passo de balango. Porque ele segue a conversio de uma reflexividade caracterizada pela

n5o-finalidade/conceptualidade, na sua aposta, e todavia ainda no mesmo Ambito - a produgio natural

do belo -, que deve fazer os discretos formar contlnuo e, os opostos, acordo (e eis, nos intersticios de
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progressividade, onde se d6 a conformidade KU). Tal como nio h6 apenas ..a reflex6o,,, mas um
sistema de sub/contra/meta-reflex6es na 2u Parle da Critica, n5o tamb6m apenas dois tipos de juizo
reflexionante. At6 aqui, j6 contamos o de belo natural (sem conceito/fim), o de belo artistico (com fim,
sem conceito), o de produgSo natural de ambos (com fim e com conceito), n6o enquanto juizos
equiplanos' mas uns sobre os outros: nio obsta a que a sua tipologia formal seja tripla. Similar bifidez
se reencontra na outra grande placa girat6ria de KU: o organismo. Assim como o interesse intelectual
pelo belo teleologiza a natweza e une as duas partes da 3" Critica, assim a dupla - e hesitante -
analogia na reflexio sobre o sistema que o organismo manifest a, eticizaa 3" Critica e a liga com a 2u:
consoante analogado pela finalidade t6cnica ou pela finalidade prhtica, assim o organismo se deixa
compreender desde a dimensio de um acto de totalizagio de partes que corresponde a um conceito
empirico restrito - ou desde o conceito de um acto instauracional riltimo, universal e, porque assim
itltimo - e porque "illtimo" desde a sua absoluta originariedad e primeira e imprecedida -, liwe: liwe
porque remate riltimo e final de tudo, a despeito desse tudo de cuja carga se desfaz, como, a crianga,
do camelo; liwe porque s6 pondo essa posigio riltima quando liwe das de que 6 riltimo e, pois,
inauguralmente; mas livre porque um tal inaugurar do terminal como originri,rio s6 pode ser a
reconciliagio da totalidade desse todo, ainda a dele (gen.suD7.) mas ja a dele (gen.obj.l, como
Iiberdade dele nele e com ele' Por isso a definigio de causalidade por liberdade - a causada,
incondicionada - nio diz ainda a hist6ria dessa libertag5o das "cadeias" de causalidade que pesam is
costas, nio da liberdade, que as n5o tem, mas daquele que tem que transportar is suas (a titulo de
"heteronomia da vontade"'..) os quatro costados da natureza nele para que o ,,acto sem precedentes,,
da liberdade possa ser ao mesmo tempo o da consumada totalizageo do todo de precedentes dos quais
6 o riltimo, ou melhor, a sua ultimagio em Totalidade-Liwe ou Reconciliagio. Dizer que a causa tiwe
6 a que 6 acausada, traz por reminisc€ncia o sentido espri,rio da que se libertou das que
incessantemente a causavam ainda ("heter6nomas") ao longo de toda a hist6ria dessa sua libertagio: o
sentido bastardo da que 6 a acausada por qualquer das precedentes e mesmo pela totalidade delas - e
que s6 por isso (merece)) ser de outro plano: se a hist6ria da liberdade 6 a hist6ria da libertagao do
plano natural necess6rio para esse plano, se s6 por ultimo a liberdade se toma primeira, se a s6rie das
anteced€ncias causais esta, volens nolens, a anteceder aquela caus:r que nio tem antecedentes, se o
incondicionado moral est5 condicionado pelo condicionado a ser o seu dilactadissimo e ainda futuro
Endzweck, no futuro da Hist6ria e no futuro do futuro da alma, e talvez no futuro do futuro do pr6prio
futuro, se este for assind6tico como Aquiles nio o 6 i tartaruga - entio, nio h6 liberdade sem a
reconciliagio com aquilo que nio 6 o seu antin6mico, mas o seu '.Advers6rio,,, a sua hist6ria, o seu
Postulado, o seu esforgo' a sua totalidade s6 libertada com a tiberdade, s6 totalizada com ela, s6 a suo
quando esta deixar de ser a dela. Yeiamos tudo quanto de tio heterodoxo dissemos como aquito que
diferencia constitutivamente a Liberdade do seu Sollen: o Sollen € a Liberdade enquanto turvada de
tudo isto - da sua hist6ria, dos seus Postrrrlados -, e 6 a dupla intimigao, i autonomia para que o seja, i
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heteronomia para que a deixe ser e seja com elo. Esta "salvagdo da natureza" - voltamos a Ortega,

cuja frase c6lebre foi dita por toda a Idade Mddia desde Agostinho, se n6o desde Plotino e mesmo

desde Parm{nides - parece ser a obrigagio adjacente que Kant adverte i salvagio de si da 2u Cntica: o

liberdade C sempre reconciliagdo (mesmo em KU 473) porque o Sollen nunco d liberdade. A

liberdade n6o 6 perante a totalidade do todo natural (KrV, 3" Antinomia), mas comungando-a num

efeito que, primeiro de todos e riltimo de todos, as une e reconcilia'

Um organismo analogado por um conceito de um todo condicionado n5o 6 o mesmo do que

analogado pelo conceito da totalidade do todo reconciliada como efeito de uma intengio

incondicionada. Sd ossim o organismo seria - Vida: n6o seria uma totalidade sem ser tambflm um

destino externo a esse destino interno (um todo - para as partes - jh para outros todos), que 6 o que

dqs Leben - vide KIJ 380-l - significa (uma produgSo que 6 procriagdo, uma auto-produgio, um ser

um fim que o 6 por "ser para si mesmo fim" (KU 283) como aquele que determina a si pr6prio fins

(KU 398) e reciprocamente, sendo esta reciprocidade - a de ser e agir - aquela que, na linha do

"primado pr6tico" kantiano, porventura estar6 a marcar a orientagSo do idealismo alemSo p6s-

kantiano pelo menos desde Fichte). A questEo 6, pois, na do belo, na do organismo, na da reflexio

sistem6tica e na da liberdade, a da Reconciliagio e a da Vida. Resta citar o texto mencionado, que d6

inicio ao sistema de viragens do estdtico a essa Vida que, tambdm em Kant, "n6o vive", e a que se vai

chamando, provisoriamente, "vivificagio" - na Est6tica - ou "ser organizado", que repudia a sua

analogia - na Teleologia -, e que 6 "das Leben selbst" (KU 129), sim, mas nio tanto que - e desde

fora! - as suas "forgas vitais" nio possam ainda ser, ora promovidas, ora tolhidas (ibid.), e, a vida

"mesma", afinal ou vitalizada ou desvitalizada... quando, enfim, vivida: "A beleza auto-subsistente da

nafureza descobre-nos uma tdcnica da natureza, que a torna represent6vel como um sistema segundo

leis, cujo principio nio encontramos na nossa inteira faculdade do entendimento, ou seja segundo uma

conformidade a fins respectivamente ao uso da faculdade do juizo com vista aos fen6menos, de modo

que estes t6m de ser ajuizados como pertencentes nio simplesmente d natureza no seu mecanismo sem

frm, mas tambdm d analogia com a arte. Portanto ela, na verdade, e efectivamente, alarga, nio o nosso

conhecimento dos objectos da natureza, mas sim o nosso conceito da natureza, enquanto simples

mecanismo, ao conceito da mesma como arte; o que convida a profundas investigagSes sobre a

possibilidade de uma tal forma." (KU 77).

3t Poderia dizer-se que um dos n6o menores elementos de fascinagdo no juizo como estdtico 6 o

de ele ser simultaneamente empirico e puro: o reflectido 6 uma forma pregnante dada na empiria, mas

a reflex6o empirica sobre essa forma 6 ela pr6pria tambdm a de um juizo puro (ou este n5o seria

universal, no que se refere d quantidade: claro que nio se trata de universalizar um objecto, como caso

singular de um conceito universal, mas sim os pr6prios sujeitos a seu respeito como "em

comunidade", "em comunicag6o", a uma S6 voz - a voz de todos - na de cada um)' EsSa



universalidade pura 6 agora directamente a da propria subjectividade - nio a daquele elemento de
subjectividade que nela 6 tamb6m objectivo, y.8., ? categoria. Essa universalidade parece, por um
lado, ser protelada - resultado ainda a esperar de. uma comunicabilidade da experiencia est6tica que
teria lugar como que numa proclamagSo posterior i propria experi€ncia, num acto de veiculag6o
consecutivo, diferente do primeiro; por outro lado - e visto que se a ocasiio de juizo 6 empirica, o
nivel de mobilizagao das faculdades como tais (e n6o de elementos de representagao nelas) 6 puro -,
essas faculdades que assim se comunicam n6o s6o as minhas (eu assisto, na das minhas, i pr6pria
comunicabilidade universal como tal das faculdades "do" sujeito), sio j6, com as minhas, as de todos
(eu assisto, na mobilizagio das minhas faculdades, i mobilizagao das faculdades em todos: porque
qua faculdades na sua subjectividade liwe, e ndo qua minhas, nem gua faculdades na sua
objectividade segundo conceito universal que ent6o universaliza na 31 pessoa o de cada vez Iu pessoa
do "eu", o qual assim iguala o singular ao Sujeito e n6o este iquele). Aquela demora corresponde ao
aspecto empirico, esta antecipagio, ao puro, dojuizo estdtico. o excepcional nestejuizo 6 que ele nem
espera ainda a sua comunicagdo nem se funda numa estrutura de comunicabilidade entre todos os
sujeitos que seria a estrutura do Sujeito neles: a universalidade do juizo estetico nio 6 nem uma de
indugio completapostulada,nem uma de <objectividade da subjectividade>> desse universal: mas uma
de convocagdo d comunidade, concomitante ao apelo que o juizo 6. por isso eu nio assisto
propriamente, no jogo das minhas faculdades entradas em reflexionagio est6tica, a umjogo universal
das faculdades do Sujeito em geral (e por isso de todos os particutares), o meujogo 6 a convocagio a
todos os jogos de cada vez de cada um, numa universalidade de comunidade con-vocada,ou em con-
vocag6o' No meu juizo reflexivo, nio se dio os de todos os outros, menos ainda a forma universal de
reflexividade que fosse entiio, "objectivamente", a de todos os -.reus - ..sujeitos,,: 

nessa comunidade
de reflex6es, estas d6o-se com aminha, nem antes nem depois: pura con-vocagio sem convocado nem
convocador: nem de mim para os outros, nem do universal para todos. Nesta, a minha voz nem 6 a
minha invocando o universal, nem a do universal invocado que tivesse j6 operado a comunicagio
estitica e a desse comunicada a cada um (o que suporia determinado - duplament e: nele, porque
conceptualizado; e no sentido de veiculado a nds pela apercepgao - esse comunic6vel, e neo em
ilimitagio reflexionante, est6tica): por isso precisamente a experi€ncia est6tica, comunicabilissima, 6 a
que mais exige a partilha - e a mais incomunic6vel. Os monossilabos interjectivos do ..olha!,,, ..ah!,,,

"6 belo!" desempenham a fungio fiitica, ao nivel empirico da impossfvel comunicabilidade, de
convocar i comunicagio em acto que, pura, € convocagio dos sujeitos i sua comunidade interior, ao
seu fazer-comunidade' Tudo no juizo estdtico 6 exemplar redengio de dicotomias numa liberdade de
sintese cuja clave 6 mais ado"com" dos pr6prios dois, entresi, do que ado,,um,,,v6rtice terceiro
abstracto acima deles e sendo-lhes, ele, a identidade que lhes usurpa ao lhes a dar: acomunidade ..em

convocagio" n6o 6 anterior nem posterior; o juizo est6tico 6 empirico e 6 puro; esses dois niveis
quiasmam (a forma bela, reflexionada num regime, ele mesmo puro, de acordo entre as pr6prias
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faculdades, 6 a representagio empirica que assim as mobiliza numa relagio pura, mas esta retraduz-se

sobre a pregndncia em devir e em crescimento dessa forma-processo); esse Mais que a forma, em

processo da sua reflexio, 6 a si mesma (esse ndo-id6ntico sob a forma de experiCncia est€tica ou no

momento est€tico da sua experi6ncia), como recruzamento de sensivel e intelegivel, e como s6

podendo conter este riltimo (na visibilidade sensivel que ela n6o pode deixar de ser) a titulo -
"pontyano" - de invisible "no" visible, substitui e dispensa o esquematismo que opera na relagSo

determinada entre faculdades, e substitui-o com vantagem, porque este apenas conjuga representag6es

puras, enquanto que o liwe processo reflexivo da forma conjuga nio s6 o intuitivo sensivel e o

intelectivo em geral como, ao mesmo tempo, o plano puro e o plano empirico (os dois bin6mios

rebatendo-se um sobre o outro): como que num sobre-esquematismo, n6o o que delineie

correspondencialmente um inteligivel determinado (um conceito puro) nos tragos das estruturas

formais da pura representagio innritiva como tal, mas o que delineie o inteligivel em geral como tal

num irretrag6vel sub-m6rfico, "microperceptivo", "aur6tico", dinamismo puls6til de forga

inindentif,rc6vel e irreprimivel ("Mais"), que invade e expande a forma sensivel singular, pregnante de

um inteligivel indeterminado que a Fenomenologia permitir6 a Merleau-Ponty compreender em

termos de generalidade de horizonte, de mundo do quale sensivel (Vl 1734, l'18,295) , de ligne

fldxueuse {OE72).

s.3.2.

32 Esteauxilio €o"re-" que<ajuda>averaobra.Estepontoestiiavera obra."VAJI" exercea

rapina de a devorar com (o) olho (o Arqui-olho, o dos feixes 6pticos re-cruzados, re-visores de Turner,

de todos os Turner, mas tamb6m em Turner, em todos os Tumer). Este ponto est6 a nio-ver a obra. O

que s6 a intensifica. Pousado o olho, fechado ou desfechado o olho sobre esta surfoce plane

recowerte de couleurs en un certain ordre assemblies [Denis], q.d., sobre o raz de Mar6e, sobre o

<turbilhio cego>> da embocadura turneriana da vis6o inglesa turistica anual do Sena (para descrever a

fenomenologia que preside a este fen6meno geofisico ou oceanogr6fico), n6o s6 o n6o-a-ver a visiona

recrudescidamente, nio s6 o ver que o ponto implacavelmente mira assassinativamente sobre o alvo

em versio telesc6pica do olhar-espingarda, do olhar-disparo, do olhar-morte, do olhar negro - mas

que esta ajuda auxilia a ver o que se n5o via: o quadro. Ver o que se via, o quadro, leva a pegar-lhe

pelos fundilhos. O outro lado do quadro, e est6 acabada a mistica da frontalidade, que julga que o

mundo se decide entre 3D e 2D, entre mergulho e embate no GegenstoB. Querem mesmo embater?

D6emJhe a volta. Da Represenlagdo faz parte, na cumplicidade que o Museu compra, a parede que

anula a emboscada por tres. 56 deixa de ser Representagio quando essa mistica inexist€ncia de espago

decontomoforfranqueada.ARepresentagao6oirremont6vel,aarte6oirremontiivel;epor6m,isso

de ser-irremont6vel, que ela 6, cumpre ser remontado. Re-montado, e a "arte" queda sobre o fio da

navalha do ready-made. A aguarela "jd estS pronta" para. Nessa qualidade considerativa, deixou de ser
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"pintura". E, por6m, como pintura que deixou de o ser. A tangente oscilat6ria permite discernir a arle.
Ver (cruzamento de visible/invisible), € esse discernir. Dar a volta i pintura 6 ainda retragar os 360" do
seu perimetro, tomar objecto pesado a massa do quadro. Mas o Ponto nio se det6m: sondando como
uma morte alquimica e ecliptica o que o quadro tl, regressa ao que, mais fortemente, o quadro 6 qua
quadro. E se "o quadro" 6 essa dial6ctica de forma e conterido, de suporte e imagem, de coisa e

opticidade (Adorno), de nio-arte e arte, de coisa e estetica, nio 6 o quadro que remete d parede, mas a
parede ao quadro.

6.1.

33 A grawra assim intitulada, e que, com o ntmero 43, integra as fileiras dos Caprichosa abrir
"frontispicialmente", diz Malraux, a sua segunda s6rie (oficiante do demoniaco), nio d a que

apresentamos: reproduz-se aqui um desenho preparat6rio que figura na "nio monografia,' (Cf. Ibid. p.

9) consagrada pelo mencionado autor ao pintor da Casa do Surdo: MALRAUX, Andr6, Goya,pais,
Gallimard, 1978, p. 27. (Cf. lmagem 7.). A insist€ncia malruciana nas dominanres do invesrimento
biogftifico-autoral - surdez, solidio, desilusio, doenga, velhice - catalisa esta soturna empresa
invocativa como grande anamnese pict6rica do arcaico, e menos enquanto vestigios do futuro
encriptados numa imag€tica cuja literalidade reconhecivel 6 metaf6rica do seu irreconhecivel (como
se assim nos fosse dito: os monstros - e o tipo do seu sonho - nio sio estes: mas, porque met6fora, em
tao pesada e bem-conhecida letra, do irreconhecivel, entio, irreconhecivel como metafora, falsa letra.
Excepto pelo pr6prio - excesso de acento desta: porque haveria arazdo de produzir rari monstros?

Que razio - monstruosa - 6 essa que, mal adormega, sonhe, e mal sonhe, ..produz,, - nio <<ralvezr>,

nio <de certezaD: simplesmente que "produz" - monstros?): 6 a razio mesma, nos seus sonhos
racionais, que aqui as figuras suas ant6nimas adivinham sem saber.

34 ERNST, Max, Celebes, 6leo sobre tela (125,4 x 107,9 cm), 1921, Londres, Tate Modern.
Vide Imaeem 6.

3s A mesa de arquitectura tll[agem 8.] 6 a da planificogdo: a) rebatimento - mediante a
geometria e segundo a arquitect6nica da razio como sistema da totalizagio total do mundo - do
tridimensional em bidimensional: o p) planear calculativo a) arrasa e planifica, "de alto. a terra inteira no
non'on1""-planisf6rio. A mesa, tabula raso. dialectiza de antemio ao arquiteclo a sua arquitectura.
Assinala-se aqui a seguinte constelagao: a teorese do objecto no cubismo, que traga, desde o meio
cronol6gico desta, a traject6ria da sua ess1ncia epocal desde a industrializagio da paisagem e da
visualidade at€ el sua consumagio como fotograma a6reo da Dresden bombardeada (AT 447), cuja li96o
compendia assim o nihilismo do hiperobjeclo da ratio tecno-industrial: o objecto absoluto (a h6lice
aerodinimica admirada por Duchamp e por todo o futurismo e cubo-futurismo como emblema ic6rico e
prometaico da potestade humana - devastadora. vital-thandtica). aperfeigoado em objecto-explosio - o
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bombardeiro e a bomba -, redunda em objecto esventrado, cubista, em n6o-objecto, em abstrac96o,

em nio-objecto suprematista da abstracgio aeron6utica-astron6utica malevitchiana, de que a Coisa

(silex.-+osso*+nave (branco)*mon6lito(negro)) em U. Eco e S. Kubrick ser6 avatar, o Branco e o

Negro, nesse ciclo, aparecendo na mesma relagdo que tomam em E. Poe (The Raven): o m6rmore

classicista do apolinismo heldnico de Pallas e o arcaismo intemporal ou atemporal (nevermore) do

corvo-Sombra ("Duplo" dial6ctico-Iluminista daquela razdo lucifera "sobre a qual [re]pousa" - e cf. o

enxerto do arcaico no modemo, de mimese no racional, como promogSo do Novo (AT 38: "a pr6pria

ratio dev6m mim6tica no calafrio do Novo"), esquema sobre o qual toda a obra poesiana se constr6i

como ali6s seu paradigma insuperador (vide ibid.). Mon6lito e Corvo sendo mais antigos e mais novos

que o hist6rico e o acontecimento, sendo o acr6nico gume sacrificial da sua catalisagio. Que o objecto

absoluto seja o da modernidade t6cnica (Futurista), o do isoformismo entre o objecto destrutor -
bomba - e destruido - cidade - (Cubismo), ou o n5o-objecto do ser objecto, apuramento da sua pura

objectidade como, v.9., Quadrado Vermelho ou Camponesa a Duas Dimens6es segundo o Novo

Realismo Pictural, em Malevitch), marca-se neste t6pico fulcral a conjungio de destinos entre

Objecto, Pintura e Hist6ria (entre o inaugural e o apocaliptico: a pintura oscilou n5o menos

vertiginosamente depressa que os pr6prios acontecimentos: a ambivalEncia da consumagio do Objecto

como coisificagio exemplar da mathesis da sua Construgio integral consiste na sua reversio imediata

em destruigSo, e a verdade dial€ctico-iluminista da perfeigio do Objecto 6 a sua aniquilagio como: ou

abstracaio, ou sistema-objecto construtor de destruigio - a cibern€tica ultra-sofisticada, e tambdm

implicando altitudes astron6uticas, do bombardeamento selectivo -, ou puro destructo). Adorno

seguiu o rasto desta dissolugio (dial6ctico-iluminista, e dialdctico-negativamente

mimetizada/denunciada) do material musical na composigio ultra-racional de Berg e, sobretudo, de

Anton Webem. Desintegrag6o do material ir forga da sua mediagio hiper-racional, colapso da ideia de

totalidade que presidia i obra de arte como microcosmos da tensio, da ordem, da ruptura e da possfvel

unificagio reconciliada que se debatem como hist6ria do mundo - e eclipse ou esfarelamento do

Objecto, respondem-se monadologicamente (o "reflexo" 6, em paralaxe, "expressio"). Quanto ao

momento em que a mimese cubista

(cuja hipernormqlidade (irreconhecivel) lhe permite inverter a transcrigio que faz, n6o do

presente e das coisas presentes, mas da essAncia histdrica do presente e do objecto, em excesso

critico de semelhanga, ou, dizendo de outro modo, em maior semelhanga i Semelhanga das

coisas do que a destas a si mesmas, que 6 o que o platonismo secreto (Ricoeur, TI ) da mimese

cubista mostra quando mostra as coisas distorcidas - sc., as distorcidas coisas)

recai em adaptagio assimilativa ao Objecto, pl6stica e epocalmente glorificado pelo pr6prio escrupulo

da sua rigorosa textualizagEo objectiva em obra (nessa neutralidade, neutralizada), e que Adorno (AT

44?) temaiza, G. Duthuit interpreta-o como um segundo fblego da vis6o geometrizada renascentista e

cartesiana: um novo geometrismo que hipoteca a pintura (no Cubismo e na AbstracgSo) ao regime
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espacial e temporal do objecto - a saber, a coisificagio deste, e do mundo, em j6-sido, a sua plena
disponibilidade quer para a rapina subjectiva do primeiro titanismo icdrico (vide supra), o do olhar de
survol (Merleau-Ponty), quer para o segundo, o qual diriamos - j6 nio tanto com Duthuit, como com
Heidegger - o da disponibilizagio do ente como o arregiment6vel para o poderio t6cnico
desessenciante gue doravante o institui; ou - com os manristas - o perfazer do mundo como
mercadoria, incluida a ab6bada celeste e mesmo a esfera das fixas, disponivel ndo s6 em 6lbum de
mestre-fot6grafo da Bildindustrie. como adquirivel sem sobretaxas com o pacote de ofertas de uma
semana turistica em ilhas do hemisferio austral. A coqiungio entre geometria, objecto, abstaca6o,
guerra, mercadoria, tdcnica, perspectiva, espago, sujeito, mundo-sem-objectos, construgio, destruigdo,
dial6ctica da razdo, puls6es eros-thanSticas de domini o, survol cartesiano e suprematista -, conjungio
aqui esbogada, encarrilar6 as arboresc€ncias que irio formando as copas do presente capitulo.

'u "Ot arautos da Modemidade, Baudelaire, Poe, foram como artistas [artisticos] <Artisten> os
primeiros tecnocratas da arte" (Ar 201). o uso do equivalente latino de "Ktinstlef, sublinha esse trago
do esmero oficinal daquele que suplementa a arte com mais arte, e tambem do que exibe como que
performativamente a sua obra em "tour-de-force" (AT 162), q.d., em mostragiio da possibilidade do
possivel (o Nio-identico reconciliado real) atrav6s da demonstragio da possibilidade do impossivel -
a obra de arte como "virtuosidade", nio em acepgio vulgar de conseguimento na execugio, mas na de
um apresentar, nio s6 "o nio-ente como se fosse", mas o nio-ente onticamente impossibilitado como
se esse mesmo (contexto hist6rico de impossibilitagio>, tornado monadol6gica construglo e unidade
artisticas, deviesse contra si mesmo viabilizador do seu outro.

("A realidade efectiva das obras de arte testemunha da possibilidade do possivel (...) [sc.,] que o
Nao-ente podia/poderia <ktinnte> se/' [a tradugio de "kdnnte" por um imperfeito que, passado
nio fechado, podia ou poderia ser um condicionar <<se podia, poderio> -, acompanha o
car6cter jinico da anamnese ou saudade <Sehnsucht> platonicamente passada e futura do ainda-
n6o-ente que nunca foi ("contemplado eideticamente"), e que constitui o car6cter dialecticamente
temporal de aura aporicional e histdrico de contetldo-de-verdode critico do Schein,, dito na
continuagio do texro (cf. tambdm Ar lss_roz) I ).

o modo como Poe, invariavelmente apresentado por Adorno como o cNanl-courreur da
Modernidade, antipodiza ratio em mimese e esta naquela, d paradigm6tico da retoma crftica e
sarcasticamente corrosiva da dialdctica do iluminismo tornada obra-prima da literatura. A estnrturag6o
da opera omnia do poeta-contista de Baltimore obedece-lhe por inteiro; em particular avulta o tandem
constituido pelo poema "o corvo" e pela narrativa-ensaio *Filosofia da Composigiio,, _,que comega
por proceder detectivescamente - em "p6ndulo", em "Pallas" -, pam ser por fim levada tamb6m pelo
descer-no-Maelstrtim de uma "undercurrent" do sentido - em .?ogo,', em ..corvo,, _, tandem
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absolutamente moderno como concepgSo binomial do duplo momento artelest6tica enquanto

acoplagem reflexiva e contaminagdo reciproca indissolfveis.

Edgar Poe receber6 um duplo tratamento nas p6ginas deste trabalho (que amiride convoca, como

agora, estilhagos das suas cifras preciosas): uma secgSo no corpo do presente capitulo, em que se

mostrar6 a conex5o dos t6picos do <opus nigrum>> (AT 199-207) e do erxerto directo de elementos

arcaicos na medula do Novo artistico (AT 3641), que assim deixa enfatizar uma dupla e recruzada

recorr€ncia dial6ctica do mitico no seio da raz6o (artistica) avangada - o) a zua pr6pria reifica96o

como mito da razdo, e p) o esc6rnio que o figura sob as vestes "primitivistas" do antigo <Alten>, que

no irracionalismo de Poe surge tio racional quanto, ad invicem, irracional surge a racionalidade

(exemplo extremado: "O jogador de Xadrez de Maelzel"; e um capitulo in extenso que, apoiando-se

numa sistem6tica da questio sobre o corpus liter6rio de Poe , encadeard as Partes I e II da DissertagSo

sob o fio condutor da relagSo de mimese e racionalidade como retoma, no campo artistico, da

respectiva relagio dialdctico-iluminista loto sensu, catalisadas ambas pela releitura, a partir do sublime

artistico de "Uma descida no Maelstr<im" (movimento incessante e invariivel em todos os escritos de

Poe), do sublime naturat kantiano e do processo de autoconstrugSo <drist6rico-antropol6gico da

mimese, da razilo e do recuo representacional, na sua relagio de vida ou de morte i natureza, que o

cruzamento triplo Poe/I(ant/Adomo permitir6 reinterpretar, tanto como grande complexo tem6tico,

como apurando os resultados das interferEncias reciprocas que o pr6prio triAngulo autoral instiga.

6.2.

37 Remetemos para outra Secado a discussio da questEo do "vivo" vs. "organizado", da "vida" e

do "organismo". O paradoxo de Kant tratar dos seres vivos omitindo a designagio em favor de um

sin6nimo - "organismos" - que s6 se percebe nao o ser quando o fil6sofo expressamente exchi a vida

n6o apenas vocabularmente, mas tematicamente, de toda a2'Parte da Critica (KU 293-4),

(como se essa omisslo equfvoca fosse evidente e normal, como se a ret6rica fugaz de

mencionar tarde e quase distraidamente o breve argumento que justifica tEo escandalosa

dissociagio, e n6o expressamente e desde o inicio de exposigio - como se n6o fosse a

dissociagio capital da 2' Parte -, de facto esvaisse o escandaloso em vez de o redobrar, e

artificiosamente garantisse n6o ter relevincia alguma aquilo a que relevincia alguma 6 dada),

esse paradoxo levar-nos-ia a diz€lo desdobrando-o noutrost que o ser vivo kantiano, por ser muito

mais do que vida - por ser "um todo organizado" -, n6o chega a viver; o que significa que, de outro

modo, a vida € outrossim mais que [a de] o corpo organizado. Que um velho platonismo dualista

trabalha anonimamente a montante do texto para separar vida e corpo, mas s6 por ele pode ela

entretanto conhecer ainda uma "promogio" <Bef6rderung> (KU 129). Que a vida, que se julgava

saber o que € (o pr6prio organismo como "auto-organizando-se"), 6 excluida de analogia por
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caracteristicas da pr6pria analogagio, nio por caracteristicas da vida, que em momento algum 6

esclarecida: se a vida, por ignota, causa tal equivoco, a inimport6ncia deste perrrite-lhe permanecer

ignota: a vida 6 excluida tamb6m de si pr6pria e do seu sentido - n6o apenas do organismon n6o

apenas das priginas da Crftica. E, pois, 6 exclufda de qualquer cerimonial da propria exclus6o.

Apagou-se sem o cad6ver sequer de um esquecimento.

3E Cf. Secaio respectiva sobre a relagSo entre conceito, sistema e organismo.

3e O referencial 6 aqui, obviamente, o heideggeriano: n6o apenas SZ, mas retomando o fio de

leitura de reciprocidade conectiva entre Razdo pura e Dasein que ndo s6 ecoa na obra maior mas que

expressamente 6 aniculado no Kantbuch, mormente no seu Epilogo. A titulo de fio condutor da

transfer€ncia da compreensio da metafisica em ontologia fundamental e da da critica da Razio
transcendental em analitica existencial do Dasein, sublinhe-se a passagem crucial, ir qual

repetidamente nos reportamos, da Nota em KU LV: ..(... do sujeito como ser humano, por
conseguinte considerado como fen6meno)": a humanidade do Sujeito (quer do moral supra-sensivel

quer do "te6rico" - q.d., apresentacional ontol6gico por represenrageo do 6ntico - transcendental) 6 a

suafenomenalidade. Que o "Dasein im Menschen" (de KM) n6o antropologiza o inquerito ontot6gico
mas tambdm o nio desvincula dessa "medida de todas as coisas" - de seu logos l6gico, de seu

humanismo 6tico e de sua metafisica onto-teo-ego-l6gica historial - que a pr6pria condigio de finirude
fisionomiza no mundo como teor e mdtron do pr6prio recorte de Realidade, atesta-se nesta singular
nomeagio kantiana da nio-coincidEncia entre "humanidade" e "ser racional" - a mesma que faz da

Critica da Raz6o investigag6o transcendental, nio empirica. Neste seu iluminismo, diriam os
respectivos dialectas, o Homem 6 sacrificado ir sua pr6pria maioridade. (Cfl HEIDEGGER, Martin,
Kant und das Problem der Metaplrysr&). Se a queda ou encalhe na condigio autodoadora (ou

puramente quedada no seu estar assim doada como tal) de um tal desdobramento de si em alteridade 6

finitizante, no pensamento critico transcendental (e exsistencial), eis o que se inverte precisamente no
pensamento dial6ctico-especulativo hegeliano como condigio de uma auto-alterag6o cuja
originariedade mesma a erige num Auto tio capaz do seu outro que de nele, como Auto que deixa
(substancial e subjectivamente) de o ser, se perder - acontecendo por6m que esse deixar-de-o-ser e
esse alterar-se perdidamente v€m a ser propriamente. a "espiritualidade" especulativa de uma
Selbstheit que, positivo-negativamente como apenas esse puro movimento da determinogiio
("proposicional-especulativa") <nur die reine Bewegung des Stazes selbst), retoma o como-tal da sua

pr6pria finitude reflexiva / dualizante (apesar de tudo, capaz de se extremar e superar num ser-o-seu-

outro ou "essencial" reflectir-se nele) e o ab-solutiza tornando-se na ptua reflexividade dessa reflex6o
como tal: no seu concebimento, que nem perde o Auto napura transitividade a outro nem o conserva

como aparecendo em outro, mas o - se -ganha como o puro moyimento do auto-alterar-se que iqueles



possibilitaria. H6 decerto um saber obsoluto (uma int6rmina mediagSo a que nada escapa) de e em

alrlOeic, e ainda dizer esta como o que a si se escapa, 6 medi6Ja (e rep0-la numa acessibilidade que

ultimamente a positiviza, mesmo se em activa insubstancialidade). O n6o haver sombra nesse sol

(Heidegger) 6 que lhe 6, por6m, a sombra-outra, j6 n6o Ontica e ao alcance da sua irradiante re-

mediagdo, mas puramente diferencial, mostrada (wittgensteiniamente) com a mostragSo do pr6prio

sol: como o de todo "havet'' a sua mostragSo.

6.2.1.

n' Nao deixani Adoruo de extrair as consequ€ncias dialdcticas desta estrutura de alteridade:

mimeticamente estuturado face ao seu outro como introjecgdo homeopdtica de alteridade, a

subjectividade do sujeito forma-se (mas no processo materialista inverso ao de uma tal idealidade) em

regime de Soi-mAme comme um Autre (Ricoeur), cuja ontologia 6 assim hist6ria, cujo ser 6 devir e

cujas estruturas s5o dial6ctica. A sobredosagem de alteridade-a-si (pela qual a anima est quodammodo

omnia) de que o sujeito se nutre tornando-se universal ao totalizar em si internamente a pr6pria

divisSo entre si e o mundo constituida para si aquando da propria divisio reflexiva consciencial entre

sujeito e objeto di-stanciais e em-Aberto "mundano", <weltlich>, assim reconstituindo (em fase

cindida) a globalidade primeva "ambiental" <umweltlich> - essa sobredosagem reinvesti-la-6 ele,

agravando a alteridade do mundo (agora mediada dialecticamente pela do sujeito que mimeticamente

se fizera dela ao faz€-la sua e dilacerando-se para a conglobar) ao dilui-la por magia "copernicana".

Semelhante paradoxo 6 o de Kant, rigorosamente: a 3" Antinomia nio s6 nio 6 a que ocorre entre

natureza (o Outro) e liberdade (N6s), mas sim entre (u) a ordem da necessidade causal cuja lei 6 nossa

e cuja lei somos (transcendentalmente) n6s, e (p) a ordem da liberdade que bastante literalmente ai

"espera por uma aberta" e que n6s somos (embora sejamos muito mais ainda a postulada reconciliagdo

tensiva destas duas ordens que somos, que nos s5o e nos adv€m, e as quais somos e advimos, e

seiomos todo esse formid6vel sistema de perscrutamentos e de insondabilidades que permitem fazer

serpentear "als obs", "posfulados", "reflexionag6es judicativas", 'tlsos regulativos", "interesses

intelectuais pelo belo", atravds do labirinto territorial de uma condigio de finitude que o 6 como

supremo poder instauracional de um sujeito tal, que, em virtude mesma daquele poder seu, dele e de si

pr6prio auto-desapossado): o impdrio da necessidade natural, nio outro senio o entendimento puro o

institui, categorial e principialmente, e nomeadamente no territ6rio espicio+emporal que entretanto

nao outra sen6o a idealidade transcendental do sujeito sensivel para si e para tudo abriu: a

regularizaglo universal do Outro torna-o reforgadamente inescap6vel e, de adjacente, em capturante -
como Circe, nio de sujeitos, mas transformados em objectos.

4t E a passagem crucial da Nota em KU LV. A questio pede um largo desenvolvimento

sistem6tico, e uma leitura da sua implicagio como subtexto kantiano em Adomo e como marca

402



tect6nica iluminista nas fracturas hist6ricas que se nos "postulam", tamb6m a n6s e i nossa

actualidade, como devir na hist6ria (na "imortalidade da alma" desta): como libertar a liberdade para a

Iiberdade, no seu proprio adormecimento (transcendental - projectivo) em sistema noturalizado da

necessidade? (Que "a nattreza", na semdntica do seu uso kantiano, 6, um noturalizado - em acepgio

critico-ideol6gica-, i6 acima foi mostrado: a necessidade em que ela consiste 6 a faganha copernicana

de um Sujeito que, aprisionando-a na rede dessa legalidade, nela se co-naturaliza como "humano" e

queda aprisionado como ser da natlureza. A necessidade em que o sujeito se vd fenomenicamente

preso 6 um sistema do proprio sujeito, que naturaliza a natureza, e nio um sistema desta, que

naturalizasse o sujeito). O que h6 de caracteristicamente contemporineo 6 a divisEo critica de tarefas

(de trabalho) como crise da propria raz6o citica: se a insan6vel dissociagio kantiana corresponde ir

ruptura do mundo cultural metafisico - e do mundo da vida da humanitas em sua societas - (cf.
ROSE, Gillian, op. cit., pp.27-8,30), n6o indicia menos a figura do acometimento fragmentante das

tarefas e dificuldades i efic6cia da especializagio, pura instrumentalizagio da razio de que a

tripartigio critica d6 f6: nem, sobretudo, a vontade acrescida de refazer sistema (de cujo ponto de vista

d prefertvel a meia rasgado d remendada. heroismo que nio 6 apanilgio apenas do enciclopedismo

hegeliano, mns que "vivifica" j6 o melhor da argricia reconstrutiva das suas supostas "arquitecfuras"

outrossim em hiato e sobre abismos, arquitectura cuja arte n6o 6 menos escondida do que a regra do
g6nio, nem menos insond6vel do que as raizes dos seus alicerces).

6.3.2.t.
42 Vide nota seguinte

o' cf. DUNCAN, Paul, sranley Kubrick, A Filmografia Completa, trad. port., K<iln, Taschen,

2003, pp. 86-87: "H6 numerosas alusdes sexuais nas palawas e nas imagens: a cena inicial da

acoplagem f;ilica dos avides a reabastecer 6 acompanhada da cangio Try a Little Tenderness;Jack D.

Ripper, do nome do criminoso sexual do s6culo XIX, recusa-se a dar ds mulheres os seus preciosos

fluidos corporais, mas afaga as suas pistolas e charutos f6licos; Buck Turgidson, que significa
"macho" ou "inchado", usa o missil nos preliminares com a sua secret6ria, querendo que ela <<inicie a

contagem decrescente> de maneira a estar preparada para <explodin>; ambos os nomes do presidente

Merkin Muffley s6o refer€ncias aos 6rg6os genitais femininos; uma bomba do B-52 tem escritas as

palavras <<Dear John>, que 6 o inicio de uma carta a terminar uma relagio amorosa; o major Kong
cavalga uma das suas bombas filicas para o climax; e as imagens finais mostram os bonitos

cogumelos/falos nucleares acompanhadas da cangdo llle,ll Meet Again.,,

Observe-se que a proposta do master mind cientifico-militar Dr. EstranhoAmor - recolher por
100 anos ds minas em caso de holocausto nuclear, e gerar uma nova humanidade -, repetindo na

hist6ria mitica o mito do destino tit6nico, poderia indiciar, da parte de um Kubrick acutilantemente
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argnmentista, o prop6sito de reatar empiricamente com a vindoura prog6nie de uma pr6-humanidade

das cavernas, no filme seguinte: "Dawn"(/down) nuclear de uma humanidade inaugurada

degenerescida. Mas n6o 6 preciso o calafrio de Aviso de que a origem voltaria a repetir-nos, quando

n6s proprios somos a sua repetigio em n6s: a imagem dos nossos Primeiros n6o 6 a dos regredidos,

pelo progresso, d origem, mas a da regressSo origin6ria que assim progride. A Dialektik der
AuJklarung nio descreve um circulo, inscreve uma circularidade.

6.3.2.2.

44 A expressio 6 de Liszt, referida ao Allegretto da Sonata op. 27 no 2, de Beethoven, que

enarmoniza em 16 b M os dois andamentos extremos, declinados na inquietude escurissima de d6 # m:

o belo entre o sublime matem6tico e o dinAmico - Mondschein. A escuridio beethoveniana 6 ainda a

da treva Significativa (no sentido em que Malraux (Musde... pp. al-58) a toma ao fazer a exegese da

cor preta no ciclo pict6rico modemo: antes de, com Manet, Gauguin ou Matisse, o negro ser uma cor

- quando o quadro for, nio "uma pintura", mas pintura -, ela operou como realismo dos sombreados

no artificio da modelagio representacionista perspectivica e adensou-se, com Goya, em Significag6o:

o sombrio, a treva, emersio do terror ancestral. Contempordnea do arcaico, a "pinfura negra" goyesca

tanto no-lo traz do fundo dos tempos como gera a vertigem de nos puxar pelo magma pict6rico-

cromdtico de uma temporalizagio que faz cair em pogo, para tr6s, num desprotegido recuo de costas, o

quando do acontecimento apresentado. O contr6rio do agora da Representagio: o tenebroso imprime

ao v6rtice do seu ponto de fuga propriedades sugadoras, e o escurecimento como mancha amorfa total

rende melhor Saturno do que a explicitude exorbitante da sua cdlebre figura devoradora, um pouco

decaida a emblema de si pr6pria).

4s O qual de resto nada tem, em Hegel, da positividade que Adorno lhe assaca, porque,

enquanto "Positiv-Vernunftiges", positivo-negativo; quer dizer, "sistema", sim, mas como

precisamente o todo-outro que "totalidade": v.g., de cada vez que um ponto supremo de unidade iria

ser alcangado e estabilizado, ele mesmo consiste no seu puro auto-desapossamento: ou no deixar surtir

o seu outro em sua plena imediatez sem nota de o menor ter-sido-deixado-surtir - e 6 a Ideia l6gica

como pura eclosio da Liberdade -, ou no consistir na pr6pria circularidade de circularidades que

votam o todo do sistema i sua pura intermobilidade autoprocessual que s6 se apossa disso (e fecha

anel s6lbstico) como do puro consistir em autodesapossar-se de qualquer Auto que se isolasse,

hipost6tico, e tudo comandasse, reabrindo as cisdes teol6gicas de consci€ncia e consci€ncia de si, ao

nivel recaidamente fenomenol6gico das dualidades finitas de representagio - e € o Espirito, o outro

nome do mesmo ab-solutus: aquele que, auto-ab-solvendo-se, nesse aaro "consiste", mas de um

consistir que 6 "absoluta" ab-solugio [sem "de si mesmo", e - dado o "post-desunitivo" do "ab-", sem
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ainda o nexo, sequer negativo, desse "sem"] do "auto", o qual nio sofrer6 esse processo, pois que o 6
j6 e nada mais 6 do que s6-lo.

6.3.2.4.

46 O confronto de Odisseias do titulo processa-se in absentia;o confronto de Odisseias dofitme
processa-se in praesenlia (pr6 vs. p6s Hist6ria) e por referAncia negativa- <<refer6ncia nio-referida>

- destas duas "i" Odisseia homdrica (a qual, ao ser elidida juntamente com "a" Hist6ria, de que era

poema fundador, passa a signific6-la substantivamente: a Hist6ria, que jd era odisseica, 6 agora, como

aqui a elidida, c Odisseia). Estas duas Odisseias (anterior e posterior) usurpam a antonom6sia da

hom6rica, tal como os seus "momentos pregnantes" usurpam a pregnincia de uma "Hist6ria"-Odisseia

que 6 mostrada meramente redundar na monotonia do ciclo que aqueles dois lhe constituem (e sio
esses dois tempos que a sio, i "Hist6ria" - quer como sentido e inteligibilidade, neles rebativeis, quer

como tempo e acontecimento, a eles redutiveis). A sua refer6ncia 6 retirarlhe a refer€ncia: esta apenas

indirectamente, por triangulagio com o titulo, vigora como refer€ncia retirada. O filme ausenta a

propria aus6ncia da Odisseia hom6rica, ao ausentar o lugar temporal onde essa aus6ncia se poderia

inscrever como tal - a saber, a Hist6ria. A dupla relag5o - absente, pelo titulo; negativa, pelo filme -
recruza-se consigo mesma (tal como um filme 6 o seu titulo e o titulo 6 o seu filme). As duas

Odisseias que h6 no 2001

(e de que a de200l 6 apenas uma, nio se sabe se, no compasso eliotiano dos tempos entrados em

colapsante valsagio, a posterior se a anterior - se aceitarmos que os filmes kubrickianos

confinantes indeterminam os tempos autof6gicos de um ciclo de eterno retorno... - )
estao para a hom6rica na relagSo das que l6em para a que 6 lida. Sem drivida que s6 a l6em lidas por
ela - mas assimetricamente: "a" Odisseia que em Homero balbuciava tempos anamndsicos re-tomada

na Eua matriz, e patenteada, de hist6ria do retorno, em retorno da hist6ria. i como jd retornoda - e,

pois, dispensando que a ela se retorne - que ela surge no 2001: nio apenas negativamente nele, mas,

surgida como o 2001, surgindo-o como ele mesmo totalmente repassado pela negatividode do seu

pr6priofantasma (e nio apenas pela do fantasma da odisseia-hom€rica por ele negativamente referida
per modum exclusionis).

a7 A expressio 6 de Roland Barthes, e ocorre em O grau zero da escrita para designar

impressivamente o advento temetico e autoposicional da linguagem no decurso hist6rico da

Modernidade (cujas etapas ai sio rigorosamente caracterizadas, num percurso que muito ganharia em

ser retomado em paralelo comparativo com o que se deixa apurar no tratamento adorniano do mesmo

tema, somando a vantagem da dupla gravitagio, em torno da mrisica / em torno da literanrra). Ao
erguer vertical da densidade do seu vulto corresponde tambdm a opacizagio do signo, da significagao,

do trabalho de escrita sobre estes: o erguer do signo, gesto auto-referencial instituinte do literario, da
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"literariedade" (nas mfltiplas variantes catalog5veis do que Jakobson sistematizar6 mais tarde como

as fung6es podtica e metalinguistica), impSe uma nova qualidade de escurecimento i anterior

transpardncia horizontal de uma linguagem naturalizada como sistema us6vel de regras can6nicas de

veiculagio di6fana de uma inteligibilidade do real j6 constituida, e como fiel decalque cartogr6fico da

figura isom6rfica do mundo - equivalente ao que a forma simb6lica do horizonte de representagio

oferecia i pintura: o espect6culo das coisas, menos a pr6pria pinfura, ou a imagem neantizando a tela
(correspondente, ainda, d naturalidade mais ou menos pitag6rica, temperada ou nio, do sistema

diat6nico como imediata deposigio transitiva, pela mfsica, na naturalidade "das mtsicas', e do som,

sem esse fazer obst6culo a si mesmo pelo qual o musical se assinala e se de-para como estranheza sem

limites do familiar na sua pr6pria intransitividade).

6.3.3.
ot Cf. ECO, Umberto, Didrio Mfnimo,trad.port., Lisboa, Difel, 19g4, pp. 57-62.

ae Merleau-Ponty, OE, pp. 48,64-5.

$ Em sede moral como em sede estdtica a liberdade 6 sempre um acordo consigo mesmo em

acordo com a sua e com as outras alteridades: autonomia da razio pr6tica, como moralidade da

vontade; postulados prSticos; livre jogo est6tico das faculdades; e superagio do sensivel mediante a

imaginagdo sublimada face i ideia, sio algumas das figuras de extrema problematicidade a cujo
funambulismo - o do sistema critico * Kant vota o percurso sobre fio de navalha do personagem

inexcedivelmente dram6tico e ag6nico que constituiu, ou que a 6poca lhe ditou: o homo sci.izs,

perdida a ancoragem metafisica mas nho renunciada nem uma das suas promessas - duplicidade

critica da Razio, e duplicidade tamb6m do relacionamento para com essa dupla solicitagio, de que,

ex.g. a recuperagio de um uso regulador das ideias (sobre a dialdctica transcendental) e de um
primado pr6tico (sobre a {initude "cognoscitiva" ontol6gica) d6o testemunho, e um fermento que -
para a leitura sociocritica da 6poca, da promesse de bonheur na obra de arte, e para asua pr6pria arte

de postular ap6s a irrisio de quaisquer "interesses metafisicos da razdo" que nio fossem blasfemia na

idade da industrializagEo tanto da morte como da vida, tanto da fisica como da metafisica - um

Adorno nio deixani de levedar em finura e azedume objectivo.

sr A relagio legislativa aut6noma (moral) consiste num legislar da razio sobre si mesma como

entidade existente legisladora e sribdita; a heautonomia procede prescrevendo apenas sobre a pr6pria

pura actividade operativa de uma faculdade que reporta unicamente para si mesma os produtos da sua

reflexio - o que nio determina nem legisla a pr6pria faculdade (nem os objectos sobre que ela

pudesse reflectir), apenas d6 forma regular i fungio do reportamento para si mesma em cuja malha



pretende ter uma representagao destinada a ser considerada reflexivamente, n6o determinada

objectivamente. Cf.KU XXXVII (Intr., V).

Quanto ir quantidade l6gica, o juizo de gosto 6 singular (KU 2a); a quantidade estdtica (KU 25)

6, por6m, "reivindicadamente" universal, mas sem conceito, dada apenas naforga declarativa de algo

como belo (a "envolver essencialmente" o "pensamento de uma universalidade" (KU 22'S: ndo

postulada - em registo de dejure - em relagdo a "todos", como "quantidade l6gica-universal" capaz

de disso dar razdo e regra conceituada, l6gico-universalizando assim o proprio teor do juizo, mas sim

imputada "a qualquer um" (KU 26) ). Mais (e menos) do que a "envolver" um pensamenlo de

universalidade: a escuta, na nossa, de uma voz universal que "cremos t€r em nosso favor" quando

proferimos um juizo de gosto, crenga que, "imputando-a" e "esperando dela a confirmagfio", a

assegura para si "apenas como ideia" (KU 26): pois que a universalidade estdtica nunca confirmard a

espera, nem converter6 a imputagio (sem conceito: est6tica, subjectiva) em postulado

(pois nenhum conceito rege ali a coer€ncia daquilo que, posto ele, ndo pode deixar de ser para

que a exigCncia que o constitui tenha cumprimento e, pois, seja consistente em si mesma como

conceito-exig6ncia - por isso o postulado s6 se pode associar a um conceber pnitico, nio do

que 6, mas do que deve ser),

e a Gemeingiiltigkeit (KU 23) em objectiva (ib.) atrav6s de uma universalidade assegurada. A forga

ilocut6ria do "6" de predicagio est6tica limita-se i do "anunciar" que ojuizo de gostoprelende estar

referido a essa voz universal como ideia, quer dizer, que ele se prop6e como "possiv el juizo estdtico"

(KU 26), ainda que de facto possa falhar essa conexio, da qual s6 se apercebe gragas i parcela de

comprazimento que lhe fica ap6s eliminagio de todas as componentes de agrado sensorial ou moral, o

que bastaria como critdrio a quem sobre isso mesmo se n6o enganasse, q.d., nio sobre a consci6ncia

discerninte do comprazimento puro, mas por falta dela, que vigiasse a efectiva ascese dos prazeres

heter6nomos. Mas aquele estatuto do juizo estdtico como "em possibilidade" nio depende de uma

precariedade epistemol6gica da certeza tida sobre o caso X, em apreciag5o, de uma enunciagio

estdtica legitima (embora a contiguidade expositiva de Kant possa induzir essa confusio de planos): 6

ao pr6prio nivel de juizo j6 assegurado como estdtico que este se assegura como constitutivamente

"pretendente em possibilidadd' a assegurar-se (tripla consideragio do chio de asseguramento), e

nomeadamente na sua quantidade estdtica, como um (e nio <de que seja um>>, quest5o relevando de

uma epistemologia cartesiana da certitudo e nio de uma epistemologia transcendental da

constitutividade). Esta suspensividade da <<universalidade sem universal> 6 a mesma que em todas as

vertentes a aus6ncia de conceito propicia ao regime estdtico: o sem-fim, o acordo liwe... O juizo fica

assim em suspenso entre o seu discernir-se como comprazimento literalmente depurado dos mistos

relevando do interesse (6 a sua primeira propriedade, a qualitativa: forma superior do comprazimento

<Wohlgefallen>) e a "promessa de assentimento de qualquer um" que o seu "6" para si mesmo
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cossignifica: nem todos os assentimentos, mas a sua assindota; e nem a sua assindota, mas a promessa

do inicio de uma. Tal o Dazwischen dojuizo reflexionante. Que 6 tamb6m o da relagio sui generis

entre singular e universal: nenhum 6 nenhum no sentido l6gico usual, mas um colher, tm ldgein que

n6o fagocita: deste objecto, a forma; desta forma, a sua singularidade (nem mesmo a logificagio,

generalizadora por comparagio, e ndo univ-ersalizadora por conceito, de juizos est€ticos respeitados

como tais (KU 24), assim parece ser vi6vel, ou, se vi6vel, licita); deste universal, a voz; desta voz, a

de qualquer um; deste qualquer um, a imputagio que apenas espera e a espera que apenas se promete a

si mesma. A finura destas conskugdes magistrais da lengalengo modal, medula subtextual da arte da

finitude e do discernimento contudo inabativel do seu destino, fazem todo o g6nio de Kant:

precisarnente, n6o o "arquitect6nico", mas o da respectiva habitagio, que vivifica a arquitectura critica

a verdadeiro organismo de metafisica, reprojectada pelo interesse critico que nela tem a razdo, que,

mais que conter ou corrigir o dogm6tico, 6 outro e ndo menor. Que toda essa metafisica oura ocorra

em clave de als ob, mais acicata a considerar o que de metafisico t€m precisamente as modalizag6es

do a/s ob como desde logo simples possibilidade met6dica de significagdo (no vocabul6rio de F.

Kaulbach: do conforto descomprometido, do clima indicial de acolhimento de uma verdade-de-

sentido <Sinnwahrhei>). Note-se, por tltimo, que a distingio "no juizo de gosto 6 postulado" / "o
juizo de gosto ele proprio nio postula (...) somente imputa" (KU 26) grafa o redobramento de um

nivel meta-reflexivo: nio o do est6tico, mas o da Est6tica: esta, um pouco <contribuindo com o mero

olhan>, como o fenomen6logo hegeliano, releva a diferenga entre o que o juizo diz e o que nele 6 dito

e ele (nio) quer dizer.

6.3.4.

32 O Cbclwork absoluto. A esquematizagSo integral do espago e das espacialidades conscritos

daquele pequeno mundo cataldptico do Ordeiro - 6 reg€ncia do tempo. Circular, fecha o mundo ao

exterior; temporal, fecha ao espago o proprio sentido de exterioridade. Redondo sobre si pr6prio como

uma Hora, um Minuto, um Dia ou um Tempo, restando mais im6vel em si mesmo do que a pura

extens6o homogdnea (porque a perman4ncia 6 uma monotonia do tempo, n6o do espago), neste

cosmos sem diferenciagio temporal possivel todas as determinag6es de espago nio podem senho

reproduzir-se por desdobramentos mim€ticos da espacialidade do tempo: por quadrantes. O espago

repete-se e acumula-se, as suas partes, facetas, aspectos, exaurem a homogeneidade, da qual se n6o

diferenciam homeomericamente senio para poderem ser os seus signos, os seus remetentes, o vector

homogeneizante do Homog6neo. Os acontecimentos definem-se como aquilo que tem lugar, que toma

lugar: a aldeola 6 o Lugar de um tempo "infinitamente retardado em espago", na palavra de Bergson.

Imagem da ratio social total da p6lis e da Hist6ria como mecanismo de etemo retorno na unidade de

figura an-hist6rica do mundo arcaico e do industrial. A hora redonda da circularidade mitica marca o

compasso do pequeno-mundo aldeio (entre o rural e o urbano) de hortas e pocilgas, mas essa eterna
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hora do mundo 6 agora fabricada por um mecanismo de (re)produg6o do tempo que aguarda

secretamente a sua hora: aquela em que, interrompendo o Ternpo, se faz (upiterianamente) hist6ria ou

produgSo do devir. O Diabo 6 apenas aquele que sobe a Saturno e o <desencurva> - dando ao Tempo

um comego e, pois, ao mundo, acontecimento. Porque, no 6mago dessa grande circunferOncia ocular

do mostrador que tutelava o perimetro do mundo desde os altos cicl6picos do campaniirio, residia j6

em reserva o instrumento industrioso de uma raz6o senhora do tempo e do poder de o encadear i sua

pr6pria produtividade: o campan6rio 6 ao mesmo tempo a sede de um hm,er mitico e de um advento

racional (que o trabalha por dentro) da ordem e da exist6ncia dos seres. O aparato do Rel6gio 6 o elo

dialdctico-iluminista entre o registo arcaico da rotagio do cosmos e o poder inaugural de uma razio

que demonstra ser a sua m6quina, ser a sua indristria, que produz as coisas, os acontecimentos e a

hist6ria: o Rel6gio 6 a forga produtiva absoluta, e a relagio de produgSo consiste na declaragio

reflexiva a contrario de que o € - se o mundo cessa com a paragem (linear) da produgio (circular) do

tempo, ent5o o mundo 6 produzido por essa produgEo, e o relojoeiro precede o rel6gio que precede o

tempo, no mesmo sentido em que a hist6ria precede a natureza e a relagio de produgio antecede a

forga produtiva. Produgio histdrica linear da pr6pria circularidade da quotidianeidode

<Alltiiglichkeit...> como segunda natureza, reificagio fabril e fabricada do tempo-vida (as grandes

rotativas de Chaplin e de Kubrick em Tempos Modernos e 200t, Odisseia no Espago rimam entre si),

"arazilo € de novo mito" (o seu).

Quando se passa a fribula poesiana? No tempo-DA tipico, em pleno limbo da reversibilidade: a

intemrpgio do tempo mitico, passado bruscamente a tempo racional (o advento da contemporaneidade

na aldeia), e a demonstragio de que um mecanismo (o rel6gio), ele pr6prio advindo no tempo, rege e

produz temporalmente o tempo (quer dizer, a segundo grau, "hist6rico" ou sobre - e n6o soD - o

Tempo devorador), 9.d., o revela originado, e n5o originri,rio, mut6vel, e nio ciclico: esses dois

sobressaltos sio rigorosamente contemporineos, no quadro da contemporaneidade dialectico-

estrutural de uma Hist6ria contemplada como "dial6ctica do iluminismo". Porque nesse quadro, a

limite, j5 nio 6 possivel distinguir entre sonhos de Tchuang Tseu com borboletas e de borboletas com

Tchuang Tseu, da raz6o com monstros ou dos monstros com a razio; se o Diabo vem despertar uma

velha tribo neerlandesa e grave para a razio, ou se manifestar que um futuro-pr6ximo Clockwork

comanda um suefro de la raz6n que em tudo a iguala ir paisagem do mais arcaico reduto mftico da vida

an6mica hipercodi{icada. A reg6ncia circular infinita dos c6digos concordantemente dispares e

igualitariamente diferenciados de ver, vestir, pensar, ser, viver, viajar, comprar, protestar,

consciencializar,Yotar, sentir, amar, veranear, dizer, ouvir, estar... "p6s-modernos", falta-nos o Diabo

que lhe trepasse ao campan6rio eclesi6stico-fabril, esse icone-do-nosso-tempo tambdm sob os visos da

Marylin-factory de Wharhol. No meio ultra-sofisticado de couves, porcos e cachimbos sem fios de

terceira geragio, todas as facetas do real se concelebram i sua imagem e semelhanga.
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Total, a razdo s6 pode reproduzir-se em espelho internamente efechar consigo o tempo, em fins

da hist6ria aqu6m de comegada. Em Poe, o horizonte de acontecimento 6 quase invariavelmente

restritivo, apoteose de um espago conscrito (n6o mundano, social, comunicante), seja ele geogr6fico

ou dorn6stico, onde se acumula e vem a precipitar-se uma intensificag5o eruptiva e aniquilante

(cosmicarnente, um vulcanismo polar, que vai da Casa de Usher ao umbigo do mundo do Manuscrito

ou ao abismo da natureza no Maelstrolr, transponivel para o caos urbano e ultramarino da Rua

Morgue). O seu sublime 6 claustrofobico e exiguo: onde se projecta o todo da ideia racional, que a

comprehensio imaginante se esfalfa em vio por recapitular, suspeitando criticamente ali6s estar a ser

vitima de um ludibrio? No exiguo arm6rio de gavetas do Jogador de Xadrez: nio h6 nele, suspeita-se

ainda - e disso depende a salvagio - w totum simul da ratio, vm Mecanismo auto-subsistente dado i
sua comprehensio est€tica * perscrutadora - simult6nea, mas uma sucessividade de escamoteios

perpetrados d aprehensio, no encalgo detectivesco dos quais 6 preciso seguir. Grande inabarcdvel

seria essa Raz6o que pensa sem sujeito, que se projecta como totalidade (est6tica - e l6gical) n6o j6

num 6cri de Natureza, mas no que a vem substituir 2r inspecgdo do novo olhar oitocentista: na

m6quina de produgio inteligente, canto do cisne do sonho do automaton artesanal calculante, elevado

a expoente da idade industrial. A ratio total ou sublimemente projectada num objecto absoluto 6 a

aboligio do homem. Com id6ntico e equivalente denodo racional, Poe procura-o como Di6genes:

algudm pensa, na Raz6o. A fabula maelzeliana encontra a sua hip€rbole no Campanrirro, aldeia onde

os jogadores je se tornaram nas pr6prias pegas de funcionamento de si pr6prios, e onde nio resta

ningudm escondido a quem, ou cuja presenga, "deduzir" (o encontro <Begegnung> poesiano 6

requintadamente formal e a priori, nio grosseiramente empirico). 56 j6 um diabo pode vir a agitar-se,

vivo, no espago apertado das grandes totalizag6es racionais (a configurag5o do sublime poesiano d

sempre a da imensid6o colapsante sobre si mesma, em sugadoiro e por abismagio). Um jogador que

jogue no Jogador, um diabo - um Nio-id€ntico - que liberte o tempo, refract6rio ir sua totalidade (o

acontecimento - uma Chegada - que diferencie acontecimento). 56 uma malignidade antiga e

protagonizada gera constraste e recuo bastantes para tornar tem6tico o Mal sistdmico: Alex no

Clockwork de BurgesVKubrick, o Diabo no Clockwork de Poe (mas o pr6prio modernismo

folclorizado de Alex 6 um ponteiro rotativo no Sistema que vai de Spartacus i auto-repetigio

compulsiva de The Shining). Por6m, o disruptivo de contefdo, tem6tico, prop6e-se diante da reflexio

estdtica no recorte de uma objectivagEo aguda, ainda muito pr6xima da alegoria pobre donde se sai

com a mesma facilidade com que se entra. E que se esboroa por solidificagao na definigio que a

reifica. Em contraste, a sua atematizagdo em forma torna-se no elemento aderente em cuja

dimensionalidade tudo na obra de arte tem lugar (e, como ela pr6pria 6 um todo, tudo passa a ter lugar

nela, ou a obra 6 monadologicamente mundo): a forma 6 persistentemente neo-tematizAvel,porque, de

algum modo, transcendental, 6 sempre j6 nela e com ela que se a pode captar. P6-la sob atengio 6,

entao, soltar as suas forgas (que 6 a maneira como o atemdtico formal, inobjectiv6vel, nos atinge:
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inscrigdo nio-retiniana, seja no c6rebro, como queria Duchamp, seja no est6mago, como Bacon se

esforgava: mas nio no estdmago que olha uma pintura revulsiva - no que a adere em plena forrra,

indescol6vel i an6lise, como "afoct"). Por isso a grande arte toma mais conua dos intdrpretes que dos

espectadores, imunes i possessdo. Nio nos equivoquemos aqui: o elemento perturbador e

obscurecente, em Poe, n6o pertence i galeria dos conteridos; ou n6o pertence apenas, sem que gm

reforgo formal possa deixar de a vir secundar. Em Poe, essa forma, poderiamos comegar a aperceb6Ja

no quiasma de mimese e razdo que invariavelmente apresenta as narrag6es do sobrenatural, da loucura

ou do pavor nos termos da sua assidua descrigio analitica - n6o para os atenuar, filtrando-os, mas para

manejar o estertor de irracionalidade nos termos de uma exemplar raziio do seu outro, impernrrb6vel

no gesto (de escrita) com que executa a sua pr6pria perturbagao invertendo a passio no seu acto

intencional e a empatia no seu signo, ou o mundo na literatura, que doravante lhe releva o sil6ncio da

sua fractura real na avidez metalinguistica com que os seus pr6prios meios se reviram sobre si

mesmos; e, na relagio inversa, forma 6 a ofuscag5o do iluminismo: quando a racionalidade plena

coincide com a coisa em que se torna (no Jogador, a descrigio 6 o descrito porque o elevou i sua

descrigio, como uma Fenomenologia do Espirito a que s6 restasse reexpor-se como L6gica), ou 6 a

sua pr6pria alucinagio mitica (aquilo que se autodenuncia na Filosofia da Composigdo). Ao limite: o

corvo e a sua sombra n6o s6o elementos sem6ntico-conteudais (objectiv6veis) da mensagem, mas a

explicitagio enfhtica do eclipse em que a auto-reflexio po6tica e metalinguistica da raz1o * faz

funestamente mergulhar a si mesma: quando o belo e a vida s6o metr6nomos, e um poema € como a

aldeia do Campaniirio estruturalmente transcrita para nobre e arcaizante novo ingl6s liter6rio, o
intotaliziivel a essa mesma totalidade (o N5o-id6ntico), e o seu todo impresentivel (o ld€ntico) fazem

a ambival€ncia de Um s6 que €, nio trino, mas dual: "bird or demon" - ou dia-bolus - d essa a

opacizagio progressiva que a totalidade colapsante sobre si acumula (Malevitch): totalidade da

Aldeia, da razdo maquinante do Poema, quer dizer, do segredo do mundo. Digamos que 6 a figura do

Corvo que sai dapossiDilidade de redugio metalinguistica de um poema (mesmo que s6 realizadaposr

factum), e nio o inverso. A sombra perpetuante do corvo emana da pr6pria possibilidade de a deduzir

racionalmente,e€aSombradaRazSo-dePallas-comoarcaicamentedestinalefutura-doCorvo

sito em Pallas.

53 Cf. MERLEAU-PONTY, Maurice, pM72-6;e pANOFSKy, Erwin, op.cit. .

* cf. MTnLEAU-PoNTy, Maurice, pM 75: "(...) tout le tableau est au pass6...,,, e

DUTHUIT, Georges, Ecrits sur Matisse,Paris, Ecole des Beaux-Arts, 1992,pp. 98 e 1424 :.. (...) au

lieu de chercher i arriver au passd, il [Matisse] tentera de revenir au present,,.
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6.4.

ss Cf Merleau-Ponty, OE 36-60, vide p. 47. Survol que 6 mais propriamente um desdeJugar-

nenhum capaz de fazerjustiga dr estrita inseidade positiva do par sempre facial altura/largura, o qual s6

em relagio a mim pode aparecer perpendicular, profundo, ou tridimensional, mas nio em relagao a si

pr6prio, dada a sua absoluta neutralidade direccional a si mesmo: tat como nio h6 lado de tr6s da

6rvore, n6o h6 face profunda de um m6vel, que s6 dobra Angulo em relagio i face frontal se esta for
orientada - por n6s, nunca para ela mesma - como primeira ou posicionante da consideragdo da

concatenagdo espacial do objecto. Nio havendo nenhuma face que possa por si mesma tomar o lugar

espacial puro de primeira e orientadora, o que s6 acontece desde um eixo de orientag6o que sou

unicamente eu que introduzo e que do entre mim e elas alastra para mim ao entre elas e elas mesmas,

nenhuma 6 a face profunda de nenhuma, o Angulo de dobra "tridimensional" d6-se simplesmente

como uma aplicagio inintemrpta absolutamente neutra de alnrra/largura, de facialidade totalmente
patente e presente, e nenhuma instincia hA no pr6prio espago que retenha a primeira face

altura/largura p.ua em relagio a ela considerar orientada ao mesmo tempo uma outra face, que lhe

constituisse a respectiva profundidade. Tal relagio inspectora simultAnea entre elas 6 a (da) sua visio,
e a profrrndidade 6 um puro efeito de orientagio observacional, nio de constitutividade do nf mero do

espago acima de 2. A pernrbagio que o eleva a tr6s 6 trazida pelo corpo, e respeita meramente ao ser-

visto: a reconsideragio ideativa cartesiana desse entrechoque de dois diferentes regimes de correlag6o,

o da espacialidade como extra partes "cegamente" alastrante e o da sua interpretagEo visual ilus6ria
(ib., p. 46), permite reduzir apenas em parte (ib., p. 54) esse efeito (o qual a pintura, ..ilusio de uma

ilus6o", - para Descartes, mas, j6 sem ilus6es, para Ponty (PM 75), que nela pode descrever a in6rcia

desvitalizada dos objectos, patefactos por uma profundidade que antes os facializa e

<rebidimensionalizo cartesianamente -, duplica e denuncia - ib., p. 46), mas tamb6m introduzir um

novo teor de fria percepgfio objectiva das coisas tal que, despojando-as da "humanidade" que as

agasalhava de volume, interioridade e fision6mico alongamento a aparecer-nos desde o fundo de

campo, as devassa como, de direito, puro desdobrar infindo de um 6nico plano de mostragdo

acometivel sem resguardo. Veja-se tamb€m Duthuit, op.cit., p. 138; com a curiosidade deste texto e o

de Ponty - Le langage indirect et les voix du silence -, cujas tem6ticas e formulagdes teriam podido

largamente consentir a permuta autoral, serem rigorosamente contemporaneos: Julho de 1952.

Converg6ncia de fundo, n6o epiddrmica, entre um autor de formagEo fenomenol6gica e um historiador

e critico de arte marcado pela descoberta fulgurante do mundo bizantino - de que se faz, mais que

especialista, adepto fervoroso, quer dizer translator da vida da respectiva verdade para essa tarefa do

perpdtuo sisifo humano que 6 a da actualizagio da actualidade - explic6vel em primeiro lugar pelo

elemento referencial a ambos comum, a pr6pria obra pict6rica e escrita matissiana; e, em segundo

lugar, pela compreensio que ambos se fazem - com todo o movimento pldstico moderno desde o

sintetismo, de Gauguin, Denis e S6rusier - do paradigma representacionista como fundado num
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sistema de espacializagio perspectfvica que por seu turno 6 por eles interpretado como ekphrasis da

mattiz cientifico-filos6fica modema do (aqui, literal) pro-jecto de dominagEo do mundo por parte de

uma raz6o "geom6trica" inconcussamente subjectiva, numa palawa, a do paradigma cartesiano. para

al6m destes efeitos de grandes linhas estruturantes, pr6prias do Zeitgeist, leituras muito directas

poderiam deixar-se surpreender como aquelas que poderiam ter alimentado a polpa substancial do

pensar pontyano sem que, nele, o respectivo rasto faga muito mais do que assinalar-se por sintonias de

profundidade. Enumerariamos sumariamente as seguintes fontes presumiveis (diluidas no curso do

caudal que as recolhe e deflui): l. os ji referidos textos do Sintetismo, cuja teoria da simb6lica

hil6tica (das cores, por exemplo) perfeitamente se compagina com a doutrina fenomenol6gica das

"generalidades de horizonte" por cuja via Ponty supera o paradigma dicot6mico do universal e do

singular, da ess6ncia e do facto, e o seu pressuposto coincidentista identit6rio-definit6rio - o modo

quiistico de invisibilidade do "mundo do vermelho" visibilizando-se irwisivelmente (como forga, nio
forma) na visibilidade de um quale vemrelho correspondendo grosso modo ao da mutagio qu6lica que

a gravidez da Ideia "simboliza" ou imprime no sensivel, seu presentador cifrado, ou seu re-velacional;

2. a transgressio c6zanniana [Cf. Imaeens 6. a 9. do Cap. I] da tradigio renascentista da linearidade

circunscritora e geometricamente localiz.adora do objecto num espago pr6vio seu espacializante-

delimitante (a aprioridade do espago antecipada a Kant desde Alberti e Brunelteschi, como, a

resolugio dos corpos em extensio, a Descartes), donde a translocalizagSo enf6tica do objecto

(exemplarmente: a visualidade-pincelada da ramagem da irvore em plano pr6ximo, que se alonga

e se extrema - por uma fertilidade da produtividade da natureza e da visibilidade pela qual aquela

6 unida i da arte, assim em com-cresc6ncia uma com a outra -, tornando absolutamente

indecidivel dizer se pertence tamb6m, ou s6, aos volumes da montanha em plano afastado sobre a

qual a 6rvore, ao crescer lateralmente como natureza, cresce tambdm em profundidade como

visibilidade; e de tal maneira que a iirvore n6o se interpde como objecto positivo-id€ntico,

escondendo uma fracaio de campo visual: nio, enrola-se-lhe, como se essa expansio produtiva

em visibilidade o fosse tambdm em entrelagada profundidade minero-vegetal da naturcza

[associagio mitica ancestral do crescimento - depois, alquimico - do mindrio precioso como

"Berg", mina-montanha, com a do axti mundi vegelal seu equivalente, o da 6rvore ou em geral da

vegetalidade demet6rica obedecente por igual ao ciclo do interiorismo ct6nico avolumando-se e

aperfeigoando-se qual uterina vida lentissima, donde gigantes netos de titis, de acordo com o
6timo, se gerem e cresgam, tal como, de acordo com o seu 6timo, os titas se alongavom,

gigantescos transgressores i Medida, num mesmo heliotropismo ouraniano que € tamb€m o

sentido do aris mundil; nisso n6o fazendo senio prolongar o processo c6zannesco de pintar,

desde dentro dos volumes, os elementos emergentes - nunca superficiais - do visivel, desde a

forma i cor e d luz, qual rubi obtido a partir do denso negrume carb6nico da matdria: tamb€m

essa pertenqa a si mesma da massa volumdtrica da montanha e dos rochedos, que toma conta do
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seu surgimento facial i sua propria visibilidade e espacialidade, torna indecidivel a atribuigio de

facetas de superficie visivel claramente demarc6veis - a sua visualidade 6 envolvente do olhar

nrtm processo concrescenle do volume e sua luz, em que a opticidade segura dos tragados e

limites geomdtricos de-sign6veis / desenh6veis se perde, ironicamente da parte de quem

neogeometricamente propugnava que se visse e se pintasse "em esferas, cones e cilindros"... mas

como quem conquista o lado curvo da tabela pitag6rica aos rigores da sua coluna angulosa):

eis o que se reencontra ecoando no tratamento pontyano tipico da compresenga inter-reverberada dos

seres do mundo em emaranhado de incompossibilidades e em presengas espelhares e parat6picas

decididamente anticartesianas; 3. Na mesma linha, a teorizagio matissiana sobre a espacializagEo

nascendo desde a coisa presente espacializante (ainda o Heidegger de Kunst und Raum...), e o
envolvimento reciproco dos espagos de tela e real - o da sua apresentagdo - na experi6ncia est6tica

como na poi6tica; 4. A teoria "saussureanizante" de Matisse sobre a cor (e o objecto; e a linha; e a

relagSo formato / escala), n6o como "termos positivos da linguagem" pict6rica, mas como valor

diferencial de oponibilidade em compresenga (n6o havendo "o amarelo", e entSo as suas variag6es,

como do literal ao metaforico, mas, originariamente, um desvio crom6tico a si mesma da amarelidade

do amarelo consoante as presengas crom6ticas circunvizinhas que a tinjam, a pontos de se poder dizer

queacor6adiferengaintervalaracrom6ticaeinvisivel-edestapropriamenteosignificanteque

significa - entre os termos-diferencialidades que fossem as supostas comparEncias positivas de cada

uma destas, pordm s6 visiveis como tais na sua conjugagao estruturalista; cuja cromaticidade tamb6m

poderia, por isso, ser dada pelo desenho a preto e branco que assumisse essa estruturalidade como a

pura val€ncia tensiva do colorido da cor elevado a forga invisibilizada, de t6o intensamente visivel -
os exemplos (n6o a linguagem!) sio de Matisse, e exprimem um dos p6los da sua oscilante apreciagio

da cor, no outro oposto frisando a sua propriedade de plenum, iamos dizer tautol6gico, mas claro,

tauto-estdsico; oscilagio que 6 de resto a da dificuldade tem6tica da Sache selbst: a cor-valCncia nio

precisa da positividade crom6tica, a sua enunciagio vectorial pode ser dada pela sua Wesensschau a

carv6o, a sua ess€ncia sensivel directamente exponivel o ldpis sem obrigagio de passar pelo facto

crom6tico, sendo os "valores" a carvio suficientes para expor esta langue pictural como

estruturalidade de 'hm sistema de diferengas (...) n6o entre, mas (...) sem termos positivos"

[Saussure]; na Capela de Vence, o vermelho est6 presente por aus6ncia; exemplos tornados muito

plausiveis diante do reparo de s6 se poder fixar visualmente uma linha como limite, ao delimit6-la por

uma linha-delineamento que esteja a operar a sua separagio de com o plano sobre o qual est6 inscrita

[sendo essa linha-diferencial que, negativa, a restitui i sua inscrig6o de linha positiva], assim como

uma cor, pelo facto de o ser, nao tanto invoca o universal pseudo-conceptual "cor", como evoca e

convoca o dimensional geral da(s) cor(es) em horizonte irisado, de que a fantasmatizagio

concomitante, de cada vez, da complementar nio 6 sen6o um indice 6ptico constitutivo entre outros):

se nos recordarmos da importincia de Saussure para a despositivagio integral do campo de



consideraqeo que 6 o pr6prio da filosofia de Merleau-Ponty, nio sabemos se estranhar mais a aus6ncia

desta leitura, se a da refer6ncia explorat6ria da mesma no corpo textual pontyano; 5. O mesmo se

diga da obra epocal de Panofsky sobre a perspectiva, de meng6o omissa por parte de um int6rprete do
oosimb6lico" 

dessa "forma" que dela faz um dos eixos de coordenadas de toda a sua leitura est6tico-

ontol6gico-hist6rica da condigio que, "ao homem que desperta e fala", na cruz do seu tempo se

oferece. Enfim, 6 notoriamente essa importdncia de funcionar como grande matriz e pano de fundo de

contraposigdo (e aquela cuja ratio ainda e por tudo nos 6 regente do mundo, que cinco s6culos

construiram como aquele [em] que somos) ao casus belli filoslfico-humanista tanto de Duthuit como

de Ponty, o que confere ao tema da objectificagio-espacializagdo da monocularidade perspectivica

uma t6o apreci6vel comunidade de tratamento hermen€utico e axiol6gico nos dois autores, e uma tio
inesperada sintonia na formulagio superativa. A hip6tese da mediagio de uma biblioteca de teoria

pict6rica, como a que esbog6rnos, em comum (e em primeiro lugar a figura central, para os dois, que 6

a de Matisse), encurta a distAncia a que Duthuit ficaria sempre do agilizadissimo arsenal

fenomenol6gico de Merleau-Ponty, ao encurtar tambdm a dist6ncia a que este formid6vel recurso

t6cnico se encontra do pensamento pict6rico - e nio s6 do pensamento-pintura - de predecessores que

porventura estario tambdm na origem daquela maleabilizagio agilizante que assistimos desenvotver-

se, 6 certo, por vias filos6ficas pr6prias e especificamente a partir da fecunda conjuntiva Dasein /
Corpo.

s E, na topologia simb6lica da Mensagem, o poema do Infante, que marca, na economia da

triplice epocalidade que estrutura a obra, o limiar do seu (rinico) ciclo de acontecimento: o da 2" parte,

Mar Portuguds. A sujeigio do substantivo pelo adjectivo 6 reforgada pela sacra lingua latina da

epigrafia: possessio maris. A figura do globo 6 a da sua possessio: por isso a visio da Mensagem

maneja, o poder manual revela: "Com duas mios - o Acto e o Destino - / Desvend6mos. No mesmo

gesto,aocdu/Umaergueofachotr6muloedivino/Eaoutraafastaov€u."Luz,pordm,quen6oda

desse olho helioeid4s, <<semelhante ao visibitizante mesmoD, de que no Livr.o VI da Repriblica

S6crates prepara o pedag6gico advento, mas "a da fua espada", em "Nun'Alvares", espada - mio
longa - que 6 o Fia, dessa divina passiva actividade de o gesto de poder, que vai numa direca6o, dar a

"produzir-se", noutra direcaio, o seu efeito, sem descer ontologicamente i indignidade de caus6-lo -
no "Conde D. Henrique" -; como o 6 na clava sobreerguida ao survol suprematista da astronavegag6o

kubrickiana, ou no erguer-se para des-fazer, por abatimento militar: aqui, o raccord estaria entre o

silex de Eco e o da bomba de Dr. EstranhoArnor [vide adiante no Capitulo, Sec96o ], que raccorda,

por seu turno, na personagem-de-actor que 6 a de Slim Pickens, a da cavalaria conquistadora no

gdnero cinematogr6fico que 6 o "oestino", prosseguimento (duplamente) californiano da saga iniciada

pel"'A mio que ao Ocidente o v6u rasgou [...eJ desvendou", do poema de tftulo hom6nimo:

"Ocidente".
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A visSo assim associada d elevagio do gesto armado 6 ela pr6pria uma vis6o elevada: ..De p6,

sobre os paises conquistados / Desce os olhos cansados", abre o "Afonso de Albuquerque,,; ..Bragos

cruzados, fita al6m do mar. I Parece em promont6rio uma alta serra - / O limite da terra a dominar / O
mar (...)" abre o "D. JoSo o Segundo".

O que 6 uma vision de survol? N6o 6 apenas a que sobe a promont6rio fitando, a infinito de

perspectiva, "al6m da terra / al6m do mat'', no quiasmo da lu estrofe do "D. Jo6o o Segundo',: 6 a que

desde ai "domina". E uma vis5o com p6s a pique vertiginosamente, pesantemente sobre o
conquistado, um olhar membrudo, corp6reo, e ao mesmo tempo abstractamente cartogr6fico. O

"Ocidente" absoluto, fitado "com fixos olhos rasos de 6nsia" ["Noite"], 6 afinal inconfundivelmente

ocidental: deixando a Oriente "os paises conquistados" sob a sola do seu olhar "tio poderoso que nio
quer o quanto pode" ["Albuquerque"]. O olhar ocidental completo nio v6 desde o alto sem se

prolongar at6 aos p6s com que calca opticamente o imp6rio conquistado, o seu survol nasce de um

gesto muito mais poderoso do que o do olhar "de promont6rio" ou do que aquele que 6 dotado de

mios de posse prolongadas em ldminas de luz que p6em Excalibur no punho ("fiiustico") do G6nesis

["O Desejado", "Nun'Alvares Pereira"] . O olhar de survol ocidental completo nao 6 tio cartesiano

quanto Ponty supusera - ou 6-o muito mais: um pacto pineal, um vinculo substancial o une a um

corpo no qual se prolonga em extensao sobre as extensdes do inteiro mundo. Nio em vio associ6mos

este quatem6rio da vis6o de sobrevoo: a de Giotto, a de Magalhies, a de Descartes, a de Cop6rnico-

Kant. Acabamos de descobrir uma corporalidade feroz na vertical 6ptica do suposto olhar monocular

"desincarnado" da pensde de voir que, em vez de "son corps", o pintor cartesiano "aportaria', (Val6ry,

citado por Ponty, O.E. 16). O olhar toma corpo assim como este toma paises. O olhar verticaliza-se

desde que se ponha em p6. O olhar v6, desde que, o que tem de espada, ilumine e, o que de mios,

rasgue v6us. O olhar agarra-se. O olhar que sobrevoa 6 uma garra 6ptico-manual, a quimera do voo

que "cinge", concebe, "be-greift", agilTa: o Grifo. A asa que, ao elevar-se como uma mioJamina, do

topo percipientissimo da sua rapina, do alto de sua perfurante focal aquilina, tudo recobre, essa asa €,

uma, Albuquerque, a outra, D. Joio II. Mas, "o rosto com que fita", 6 o Infante: o olho, ,,a cabega do

grifo"- Simbolicamente, o Brasio culmina neste Grifo Unitrino - mas n6o subindo da asa ir vis6o, do

voo ao Trono "entre o brilho das esferas". Nio: esta criatura criadora 6 descendente da Cabega is Asas

que, voando, naveguem e um mundo seja. N6o se estranha, pois, que, se Albuquerque era a asa toda

p€s e, D. Jo6o, a asa toda m5os (cujos "bragos cruzados" de puro estar-a-ver cumpram a sua "temida',

vocagio de "ungido gl6dio" de "conquista" 6ptica - a de se abrirem, e aos v€us), a Cabega trone por

ter na mio por ter aos p6s. O verbo que conjuga o poema da soberania ocular, nio 6 o verbo ver: 6 o

verbo ter. Duas tnicas vezes aparece o verbo rinico; e, como na at6vica consciCncia fragment{ria da

unidade corporal de si, as inst0ncias detentoras do "ter" s6o, mais que "o imperado/', as metonimias

libidinalmente fetichizadas dos seus pds e das suas mdos (no que a metonimia significa
jakobsoniamente na afasia; a substituigio do mesmo pelo mesmo, a incapacidade de diferenciagio -
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"metaJ6ricd'- de nivel: a oclusividade, a globalidade totalizada, a esfera encerrada na sua pr6pria

circulag6o): a de "O globo mundo em sua m6o". A identificagio seria (pobremente) metaforica, entre

globo terrestre e ocular, n6o fosse a metonimizagSo do ver na mdo: € a m6o que, pre$nsil, elevada

sobre o mundo a pontos de o conter, o v6, o concebe (be-greift). "Conceito", 6 esse .'com-que-

capturaf' (cam capere), esse captar com o pr6prio gesto de olharque se aproprie do visado e o d6 por
cativo (ceptun) no seu cingir-o-visado-consigo-mesmo. Um tal olhar captor 6 o de um corpo de

possiveis e o de uma motricidade da mio que a-giura: 'Je peux" 6 esse deitar mio ao mundo do olhar

enquanto poder (possibilidade e potdncia), desse olhar incorporado que orienta a fenomenologia do l"
Merleau-Ponty. Passamos a verificar que nem o modelo cartesiano de visSo abdica tanto quanto 6 dito

de um corpo mental de agarramento que conspecte conglobaatemente um todo transbordante, para que

tido na mio de um s6 olhar (6 a  'Regra do M6todo), nem a visdo pontyana 6 a de um Vorrang des

Obiekts fora de um campo de possibilidades de apropriaglo corporal sem cuja projecaio'.pr6tica" nio
haveria de todo avistamento, projecaIo "te6rica". 56 olho aquilo [a] que posso. A m6o 6 o globo

ocularmente conglobante do globo: vocagio inconfessa do olhar, do oculare: conter no seu ciclopismo
ainda o pr6prio horizonte do que, assim, de conglobante passa a, e fica, conglobado. A projeca6o

linear do olhar a infinito ou a sua transformagdo numa esfera capaz de "cingir o materno vulto"

["Magalhies"] realizam o mesmo "intuito" do ver volitivo da Modernidade: um ver que "grife", que

d€ ao seu survol um corpo continuo, de tal maneira que ergu6-lo i visio rapace seja j6o mergulho da

garra (m5os que poisem como p6s) desse olhar sobre a presa. O corpo do Grifo 6, diversamente do das

grandes rapaces, o da imobilidade soberana que num s6 eixo conjuga o alto e o baixo: tal a postura dos

seus tr6s personagens. Assim se faz a hermen6utica do verbo "ver" no verso aludido que suscitou esta

nota, e que agora citamos: "E viu-se a terra inteira, de repente, /Surgir, redonda, do azul profundo". E
a mio que cinge e con-tacta que paradoxalmente converte, por repetigio mim6tica corporal de

circumnavegante, o n{vel da visio inserida sucessiva ("pontyana") no nivel da visio perfazida
("cartesiana") que, tomando recuo na vertical, com-preende. A visio s6 sobe e sabe quando cinge e

domina na mio: nio h6 dominio obtido desde os altos do survol senio porque em primeiro lugar a

mlo poderosa medeia entre uma visio e outra, libertou a primeira do seu terror, que a lraziacosida de

mimetismo com os seres e incapaz de se arriscar em campo aberto - esse campo aberto, esse espago

depois ascensional e astron6utico do 2" survol, o de Kubrick e Malevitch, que a mio armada conquista
paraoolhar.Circumnavegar6"grifar"oglobo,es6issorasga(dmio)ovdudoolhar.Eam6oqued6

posse mim6tica ao olhar; e, o olho que projecta a perspectiva, 6 uma mio capturante que se plasma

com uma amplitude total no espago. O olho cogitativo cartesiano 6, por grifomorfose, a extensio total
de um corpo fantasm6tico que se projecta sem limite. A mio do olhar vai adiante deste, n6o como

aquele tactear de uma bengala de cego que leia cogitativamente os sinais grafados da extens6o, como

Descartes dava de modelo ao facto da representagflo sensivel; nio meramente tocando a imagem

6ptica formada na lente do cristalino i superficie do encontro na lAmina bidimensional das projeca6es
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tipogr6ficas, sobre ela, do objectivo e do subjectivo (e que 6 muito aproxim6vel do modo como o

c6rebro se entenderi com a interpretagio desses sinais param6rficos, aos quais restitui na figura de um

mundo), mas cingindo cada ser com a mao que o vai apanhar do outro lado dele, desde a rectaguarda

da sua presenga perfilada de objecto, no gesto do conglobamento assimilativo de espago apanhado

desde as traseiras absolutas da sua pr6pia profondeur: tal profondeur <v€-se> agora apropriada pela

esfericidade de um corpo que envolve absolutamente aquele que matricialmente o envolvia, numa

reversibilizagio ilimitada n6o prevista por Ponty. A m6o do olhar vai, diziamos, adiante do seu corpo

a rasgar os v6us; uma espada prolonga-a e "centuplica-a", diz o Professor da f6bula de Umberto Eco.

A mio que vai como um olhar adiante do olhar, a tomar e a dar-se posse, ou a sua pura

instrumentalidade hipostasiada em operatividade instituinte atematizada para si mesma, 6, em Kant, a

transcendentalidade da intuigio pura, que s6 olhar6 territ6rio t6o conquistado que <<intuificado>,

transformado na pr6pria visibilidade que o visibiliza. O olhar empirico toma distdncia realista-

emplrica segura porque a garra da intuigio pura tornou na sua pr6pria forma, por feitigo idealista-

lranscendental, o perimetro absoluto do territ6rio conquistado. Primeiro, cega, previdente e

pervidente, a mio (intuiEio pura - forma a priori afeigoada, "cingida") cinge o todo do mundo por si

circumnavegado (intuido puramente, tornado mundo ao ser-intuido) - e assim o d6 a ver, na m6o - ao

seu pr6prio olhar; mas num s6 gesto, e sem esta preced€ncia que s6 por didactismo desdobr6mos.

A conquista do objecto pela subjectividade pode tomar as mais caleidosc6picas feig6es. Por

exemplo: € em cruz que Adorno nos d6 a ver este Grifo. Eixo horizontal: observa-se nele o acr6scimo

da totalizagio racional objectificante do objecto e da visio do objecto (h6, com efeito, uma

transcendentalidade entre uma 6poca do objecto e uma 6poca da representagio do objecto, p.ex.,

pict6rica: o objecto tornou-se realmente + estruturalmente + perceptivamente aquilo que, da sua

consist€ncia e destinagdo hist6rica profundas - da face da indristria i face da guera -, o cubismo

regista e inscreve: representagio <<transcendental> do objecto, ele representa-o na sua objectidade

como tal, nio por hiperbolizagio de algum aspecto gen6rico da paisagem fabril empirica ou do

faceteamento funcional dos artefactos, ou da malha urbana empilhada, i la Delaunay). Esta visio 6

regida desde o Renascimento pela geometrizagdo da experiCncia perceptiva, desempenhada segundo o

grifo: um saber que toma posse t6cnica, um dominar que por isso d6 a ver - uma essCncia t6cnica da

ci6ncia, se fosse Heidegger a dizer.

(Ou, com G. Vico: "O crit6rio de ter ci6ncia de uma coisa 6 o lev6-la a efeito", frase que o

pragmatismo do com coisas fazer coisas rortyano n5o repudiaria, e que o autor do artigo de onde a

citamos expressamente se regozija de poder aproximar da reivindicagSo marxiana da verdade como

qtestilo prdtica, n6o te6rica, na 2' Tese ad Feuerbach, numa enunciagio do efeito reconfirmativo que

a antecipagEo de Vico teria para n6s, sobre a vontade antecipat6ria de Marx, como se aqui fosse Vico

a ter "levado a efeito" a cientificidade da ciCncia de Marx por pura formulagio da mesma como

questio de efectivagio, sendo o quid do "efectivante" ofacto da sua antecipagdo, resultando que, se a
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efectivagio 6 o seu antecipar-se-se, uma tal antecipagSo d efectivante enquanto antecipant€, v.8.,

enqtranto futurante.Isso mesmo a frase sabiamente construtura ao inconsciente a-endoutrinar do seu

leitor: "Se - como bastante antes de Marx, Giambattista Vico referia - o crit6rio da verdade consiste

numa feitura, nio abdiquemos da responsabilidade (...) de fazermos, no presente, a verdade do futuro"

[Jos6 BARATA-MOURA, "A cidadania como cultivo", rn Revista Philosophica 22,Lisboa,2003, pp.

97-8]. Outra coisa - para anteciparmos ainda um pouco mais, e dentro do Ambito liter6rio em que nos

estamos movendo - ndo fazia o <plantador de naus a haven> ["D. Dinis"], que dava por verdade

praxica i voz da terra a 6nsia marulhante, numa duplicagdo da unidade de 6rvores e floresta na

unificagio de naus e mar, ao concretizar no "6" de predicag5o pragmatista-prixica o canicter

efectuante por antecipagio da transformagio de uma ess€ncia noutra: porque um "6" de implantagio ,

nio de representagEo - transformador ontol6gico em acto, "dionisiaco", n6o apolinea estabilidade da

essenlia. Ilusio retrospectiva, porque 6 um poeta <griixico> do s6c. XX quem nolo diz. E ilusio
retrospectiva tamb6m, depois de, em relag6o, a ele, prospectiva, o s6culo XX ter "feito verdadeiro

aquilo que [em Man<] se queria conhecer", para citar ainda Vico citado in loco por Barata-Moura. A
inoc€ncia de escamotear que o futuro pr6xico dessa verdade j6 foi, e que portanto Man< j6 deixou de

ser para o nosso tempo 4 questdo te6rica dessa questdo prfuica, por j6 ter sido historicamente, para o

tempo precedente, a questiio prdxica dessa questdo te6rica, d6 no entanto a verdadeira (quer dizer: a

pr6xica) medida do sentido priixico da verdade: auto-criterial, instituinte, e n6o mensur6vel pela

fidelidade a um enunciado te6rico compreendido ainda como inerte representagdo program6tica.

Desse modo, n6o haveria uma teoria a tornar ou nio pnitica (o verificacionismo experimental pertence

i acepgio tedrica de "verdade"), mas a (nio-)teoria de que a prStica torne pritica aquilo que s6 entiio

ser6 - se fard - teoria. A reversio 6 patente na frase vicoana: nio "conhece o que estA feito

verdadeiro", mas conhece-o por o teres feito tal, conhece ap6s fazeres, laz a verdade e isso ser6

"conhec6-1a". Qual a medida disto? Mas: o infinito renascentista!, o principio do fim da medida, ou a

medigio a infinito, entretanto apropriada; aquela unidade de medida que o sublime kantiano via

escapar-lhe, mas a instauratio do seu subjectum cartesiano e giottiano, n6o. A ilimitagio da

representagio como Poder - 6 a da vontade. A vontade infinita do Grifo 6 aquela que nem tilo-pouco

quer aquilo que Pode - o Todo -, quer dizer: a nolCncia apof;itica de uma vontade absoluta, cujo poder

a n6o separa ainda volitivamente do real. Diante do inargument6vel, comentemos apenas nio ser por

acaso, e nio sem consequ€ncias, que a voluntas caracteristicamente modema (em Descartes; em

Fichte) possa apor i 2" Tese asua ekphrasis: que a verdade seja eternidade ou historicidade criadas, se

mostra no tridngulo de mil lados da hiperb6lica cartesiana nas Respostas ds Objecades).

"Faz verdadeiro aquilo que queres conhecer": o cubismo nio € apenas representagio do Objecto,

mas representag5o da pragmdtica do objecto: que o seu faceteamento industrial seja o plantador de

cidades a arrasar: mas, mais ainda, ele 6, concordantemente, uma progmtitiea da representagdo da

pragmdtica do objecto: antecipa, diz Adorno (AT 447), n5o apenas o objecto representado, mas &
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representaqeo do objecto - ambos <<obtidos>> desde o mesmo ponto de vista picado sobre o alvo.

Fotografias e bombas disparadas. Como se antecipa no quadro cubista esta dupla antecipag6o?

Fazendo a representag5o que represente ao mesmo tempo o facto de que representar 6 (des) fazer o

objecto, 6 hiperconstrui-lo; indo, para tanto, ocupar o lugar do donde da objectualizag6o totalmente

racionalizada' totalmente construtora da patenteagio irreservada de um objecto cuja verdade (cujo
"rasgar cubo-analitico de v6us") "lhe dfeita" praxicamente por uma pr6xis do theorein que, muito
antes de Vico ou de Marx, jA a galeria de todos os nossos grandes vision6rios-executores de imp6rios

sabia ser a do olhar do Conceito, do Be-griff, dessa mio [prdxis] de grifo que 6 olho ftheorio), cujo
nome marxista 6 - a prrixis. O lugar, diziamos, da elevagio grifica de um sujeito de representag6o-

volig6o, o sujeito do horizonte verticalizado - apropriado e superado como esfera -, o sujeito de uma

vis5o, nio apenas projectada ao infinito, como cipsis, mas projectada desde o infinito, como ,.rotd, t6
NPe(bv", como a Necessidade feita a Mdo "donde as coisas t6m o seu nascimento", no Fragmento de

Anaximandro. O astronauta de Malevitch i boleia da sua pr6pria clava-nave: o c6lebre raccord
kubrickiano une tamb6m um facto corp6reo e de acaio e um facto de contemplagio e visio. E, de

novo, o mesmo gesto da mimese i ratio: desde um infinito de poder da mio que domina a Terra (que a

"cinge"), o infinito de visio que a circum-navega, agora orbitalmente (conc€ntrico i exorbitagio de

uma 6rbita ocular que se move cada vez mais copernicanamente em redor dos seus objectos, como um
predador cubista do conglobamento, do cerco visual elevado a Sistema). O cubismo 6 o momento da

sua hipergeometrizagio: o auge da visio frontal-horizontal. Tanto o 6, por6m, que a vertigem de essa

visio na horizontal se axializar na vertical, como vis6o de survol (como ponty o suspeita no

cartesanismo da pintura a 6leo, comoforma simbillica cassireriano-panofskyana capaz de assaltar, em

s6culos diferentes, arte, ci€ncia e filosofia) se precipita aqui: ser6 fenomenologicamente o caso

assumido de Malevitch, cujo Quadrado Negro suporia eliminada da condigio som6tico-visual a
determinante gravitica e as coordenadas terrestres dos eixos antropoc6smicos de vectoragao de espago

vigentes; € teoreticamente o caso do grifo cubista: ao p6r mio no objecto como ratio reificada, o gesto

grifico esboga-se, o do levantar voo cujo olhar perfurador se abate pelo auto-recruzamento interno da

propria verticalidade com que o seu corpo de olhar dominador est6 pousado ou assenta as garras (os

p6s que s6o mios). Essa ambival€ncia, vdrias vezes referida, que 6 a da direcaao do movimento do

osso --) nave no 2001, de Kubrick, figura a dial6ctica do iluminismo de todo o survol. A quimera do
Grifo como emblema do imp6rio do mundo, consubstancia-a: a elevagEo espiritual da ratio volve nele

regressivamente i animalidade arcaica do corpo mitico destrutivo (nio regressa: volve ir

regressividade do progredir - que 6 o que distingue o regime dial6ctico do positivo na abordagem do

complexo DA). A construgio do objecto pela racionalidade cubista constr6i o panorama do mundo

coflstrutor' destruido; e - no simetrismo especular do efeito i causa - rasamente destrutor. A Cruz

alcanga ent6o o seu consumatum esti l. quando uma circumnavegagio une o horizonte consigo

mesmo, o survol da voluntas (her6ica, e depois prixica) perspectivica torna-se, de metaf6rico ou
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metodol6gico (como o era ainda em Descartes ou Kant), em efectividade: 6 a avionistica e a
astron6utica malevitchiana, que mant€m o olhar "do nosso tempo" na mesma direcgso tradicional que

a dos fcones expostos (o Quadrado Negro, na Exposig6o O.10, ocupando o lugar elevado na

intersecaio do "6ngulo" - da cruz - que formam as paredes de uma casa quando se unem e divergem

em cada um dos simples cantos da sua quadricula quatern6ria e quadrangular); 2. Mas esse antigo

sursum corda toma plena posse de si invertendo as posig6es: se o antigo cruzar de horizonte olhava a

transcend6ncia, o novo olhar eleva os seus p6s e m6os de Poder ao preciso lugar desta, e alcanga o

Alto (Grifo, ele 6 Be-Griff, o alem5o dispensando a redundincia do cvm de"conceptus" e bastando-se

o "be" da pura articulagio efectivante); 3. Adorno 16 em cruz a tela cubista: representagio frontal,

ela 6 meta-representagio do sentido vertical dessa "horizontalidade", do sentido da elevagio ao

absoluto do objecto, e do saber de objecto, per-fazidos no seu ciclo (o <objecto absoluto> 6 o objecto

ic6ur-ico e h€lico, geometria do espago depois de a haver sido da terra: objecto evolante, como os

"gl6dios-fachos erguidos" da Mensagem, ele 6 objecto anti-objecto - "objecto-explos6o" e radical

ndo-objecto - o mundo-sem-objectos, o Mir kok bespredmietnos, mostra, por passagem ao limite da

"fotografia afirea", o mesmo que o cubista: aCruz 6 a inversio do objecto absoluto, Falmfnio, no seu

correlato, ofulminado, o nio objecto; 4. mas, como a profecia fenomenol6gica tio bem o mostravq

esta vertical 6 a mais plate das vis6es: vis6o rasa da razia, ou crucificagio homeosgitica da pr6pria

cruz i sua bidimensionalidade. O ciclo da ratio - Adorno n6o o diz, porque a dialecticidade intrinseca

da racionalidade comparticipa de algum modo (da) do Nio-id€ntico, e suscita sempre um momento

irredutivel d sua pr6pria empresa de totalizagio - tenderia assim para o nihilismo.

t'O i"6ri"o aumentado a si pr6prio 6 o que no icone h6 de icone, de ic6nico: 6 o puro aural do

seu absoluto surgimento, o vulto-sombra ou aura negra que raia do fundo anterior a si do rosto do

icone: aparecendo sobre o branco, o quadrado negro 6 um rosto sem rosto, um puro olhar sem olhos

que fita, assoma, estf presente. O icone 6 o ic6nico como o esrar presente que estd presente, e n6o h6

avultar maior que o do Avultre, do Abutre negro e wlto. E tamb6m o absolutamente semelhante - a si

pr6prio. Tal irradiagio 6-lhe aura pura.

t?*o, - similitude. O car6cter sacro reside na pura aura, nio no seu objecto; e a aura aumenta na

proporgio da rarefacgio do prosaico peso objectivo do objecto. O an-objectual € pura aura, puro

icone, semelhante ao absoluto irrepresentiivel. A nio-representagio indicia melhor o transcendente e

apresenta mais o sagrado. O sagrado do icone € o seu ic6nico, o seu poder de aumentar at€ ao

elementar o rosto do seu rosto, a similitudo com o puro sacrc,, o puro aural, o transcendent€: o que no

icone 6 Aumento, awltamento, 6 o facto de ele ser icone, similitudo, redobro, concentragio, n6o da

coisa, mas do seu "rosto", v.g., da sua aparigio, da sua manifestagio, da sua pura presenga ou aura -
nio do que nela 6 presente, mas da presenga dela. O que no icone 6 a pura presenga 6 o que nele 6
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"quadrado" e opaco (negro): 6 a fulguragdo simplex na sua forma de fulguratio simplex: o quadrado

como manifesto elementar.

t'Cf. MaRCADE, J.-C. (org.) Matevitch, Ecrits,T.2, Le Miroir suprdmatiste (prefdcio deE.
Martineau,passim) e pp. 35-38 (Ensaio de J.-C. Marcad6).

se O lugar em que o mundo est6, o lugar que as figuras do mundo t€m, 6 o de uma auto-
representagio Realissima Pict6rica, o lugar auto-reflexivo da forma e difusivo, generativo das figuras,
agora tomado lugar de um abstraccionismo pacificado, mais figural e concessivo que rigida dedug6o
formal da sua pr6pria autoconstituigSo transcendental: todo o transcendental se promete e antecipa o
objecto, antecipando-se a si como um para-o-objecto, e se flexibiliza em honra desse encontro feliz,
tanto mais informal na medida em que empirico; mas o objecto ressurge no diametro suprematista, e

os neo-fauvismos e neo-primitivismos j6 nio significam a desobjectivizagio em xeque perante si
mesma, mas a enigmaticidade suprematista do seu ftir uns. Que a figura e o fundo, o natural e o
suprematista, se contaminem sob dominincia do segundo (aquelas sio o mundo em que est6o, o dos
Aparecimentos antes dos aparecidos, e plano dado e aparecido desses aparecidos), significa, n6o o fim
do suprematismo, mas precisamente os seus fins. As figuragdes sdo figuragdes no e do Suprematismo,
que deviam aparecer sob pena de, como abstracto ao lado do mundo, aquele se reificar como
inconsequente abstraccionismo cujo Realismo pict6rico fosse um realismo da forma reificada como
formalismo-coisa ao lado de coisa, o mundo. Agora, o Suprematismo nio se reporta ainda ao mundo:
fundando, nio o seu mundo hipostasiado abstractamente e inefectivamente lateral (como o solipismo
psicol6gico do aprendiz de fil6sofo o pode ser), mas o pr6prio mundo, e a nova iman6ncia, o

Quadrado pode imanescer em si a mundaneidade - o Surgimento - e o que nele surge: estas figuras
surgem como surgimento, nao como dadas - com as feig6es suprematisras, esse estilo geom6trico de
grandes tiras, mas ji sem rigidez, nio com as representacionistas que, mesmo no cubismo, ou
analisam um jd surgido, ou sintetizam a partir do surgido. A ultrageragio da figuragio do mundo -
nio era o que' como icone da pr6pria iconicidade, o quadrado negro prometia?... Nenhuma forma
repete ou varia a nanreza, estas 6 que, junto com os quadros ali6s, repetem, cada a seu modo de uma
v6ria retoma, a generatividade de formas, a generosidade pura das formas engendrando-se como o
universo a caminho do orginica e da vida.
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l. Kasimir Mslovitch. Quadrado Negro [1913],
Russo, S. Petersburgo.

1923-1929, 6leo sobre tel4 106,2 x 106,5 cm, Museu



2. Stanley Kubrik Monhlito. (2001 :A Space Odissey). 1968
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8. Pablo Picasso. A mesa do arquitecto. Paris, 1912. Oleo sobre tela, 105 x 69 cm. Lugano, Colecado
Thyssen-Bornemisza.
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9. Stanley Kubrick. lo Fotograma de 2001 .. aurora dos mil s6is.







10. Stanley Kubrick. lo Fotograma de A Clockwork Orange: Retrato d'O Feto Astral as a young man.
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I l. Kasimir Malevitch. Cabega de camponAs. 1928-1930? 6leo sobre tibu4 71,7 x 53,8 cm. Museu Russo.
S. Petersburgo



12. Kasimir Malevitch. CamponAs nos canxpos.
R.usso, S. Petersburgo.

1928-1930? 6leo sobre tilbu4 71,3 x 44,2 cm. Museu



13. Kasimir Malevitch. Pressentimento complero (Busto com cantisa amarela). 1928-1932. 6leo sobre tela,
99 x79 cm. Museu Russo, S. Petersburgo.



CAPITULO III

oNTOLOGTA DA PRESENqA ESTfTTCA:

ENTRE O SILTNCIO COMO UM HABITAR CONSOLADOR E

O SILENCIO IRRECONCILIADO DA CIFRA





1. Introdugio e breve orientaqiio no mapal <der para ver>>, e a arte

como teorizadora

Este Capitulo retoma, do primeiro, os temas: a) do sil€ncio (dimens6o

paralinguistica do belo natural que enigmatiza a imago em cifra e difracta o tempo de

presenga); b) do habitar (cujo silencioso convoca, num primeiro momento, ao seu interior,

em seguida, ao seu horizonte - segundo um regime de vig€ncia que melhor se deixa

esclarecer pela dimensIo ex-sistencial do Inder-Welt-sein [Heidegger] e pela copresenga

perceptiva em quiasma [Merleau-Ponty], do que como um frente a frente entre existentes, ou

um diante de apparition [6ntica]; dimensSo alethol6gica-ontol6gica que procunimos

aproximar mediante a categoria - ou o existentiale - de "acontec€ncia", a qual evita a

fixag5o "cousante" metafisica em termos de relagdes [6nticas] de representagio e,

correlatamente, de exist€ncia e suas modalidades); c) do acontecimento de presenga

(informado pela assungEo da diferenga ontol6gica, tratado esteticamente em termos de

acontec6ncia, e reconduzindo esse teor est6tico a teor ontol6gico, em parentesco com o tema

plat6nico, neo-plat6nico e escol6stico de um pulchrunr, transcendentale entis ou mesmo, na

hendiade kalocag6thica, para al6m do 6ntico, epekeind fts ousias [ambos os temas, e em

relagio hist6rico-filos6fica com o de uma pureza desinteressada (Kant) vs. uma autonomia

interveniente (Adomo) do estdtico, na contemporaneidade, serio a tratar no eapitulo

seguinte]; reabrindo assim uma frente pol6mica face i historicizagio natural e metafisica do

tempo, em Adorno, e quanto ao sentido de "verdade" desse "contetdo de verdade" cifrado e

paracognoscitivo cuja dialecticidade - a de linguagem e [seu] sil€ncio - nio 6 sem analogia -
formal... - com a-lAtheia).

Este complexo temdtico, conjugado com o do belo natural (Capftulo [V), decide da

Est6tica. Temas fundamentais como os da relagio anelsociedade, da forma, da po6tica, da

"reprodugdo musical", do sensivel vs. inteligivel - radicam nestes, arquifundamentais.

Apenas o "facto est6tico total" da performance de uma mtisica-estrutura-significag5o

insonorizada, amordagada, agudizar6 derradeiramente - a focar o centro da Terceira Parte

deste trabalho - esta malha de quest6es mas sem que propriamente nela introduTa um

elemento novo: ser6 antes, em articulagio com uma re-teorizagdo extrema e ad hominem da

linguagem apnd Saussure e Jackobson, a ocasido <<casufstica universal> de reexame

conclusivo de tudo o que presentemente indicamos avolumar-se.
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A questEo est6tica dirime-se - nos termos dela, por6m - entre "ontologia e

historicidade", que enfaticamente encetam o titulo desta Dissertagao. Em concord6ncia, as

problemdticas que ora versamos compulsam desde j6 esses dois dominios de intersec96o

decidinte do est6tico. Os termos em que o fazemos sio os da Auseinandersetzung (daquela

que estd ainda por haver, de parte a parte) entre Adorno e a Fenomenologia: <<vir a termos de

esclarecedora posigio reciproca de enfrentamento a partir um do outro>>.

O presente capitulo e o seguinte centram as questdes da presenga e do belo (natural),

sem as tratarem ainda na dimensio de abordagem exigida - a qual requer a mobilizag6o do

complexo tem6tico que constitui a Segunda Parte (aqui j6 incursivamente antecipado), a qual

expde e questiona, pondo-as em di6logo radicalizado com a tradigio, a Filosofia da Hist6ria,

a Ontologia e a Antropologia adomianas; tambdm a sua sociologia filos6fica, a sua politica,
a sua gnosiologia e. '. a sua biogr6fica. O fio condutor que entronca de uma Parte i outra 6 o

tema da natureza, nome secreto da hist6ria e, mais secreto ainda, da transhist6ria (ou de pr6-

hist6ria e hist6ria, noutra nomenclatura, a qual n6o dever6 causar confusio, pois trata-se

sempre do tempo e vida inaut€nticos vs. os aut6nticos). Apresentado esse vector de

historicizagEo primeiro na sua faceta de belo natural, girar6 ele em seguida (Cap. V) a outro
dngulo da est6tica, o do sublime, onde se tornard antropol6gico e mesmo motivo tem6tico
germinal para uma concepgio naturohist6rica radical do antropol6gico como tal (terror e

sublime re-expressando de novo os tempos transhist6ricos extremos, mais que a anamnese

beatifica, e ainda apenas solar, de aurora e poente: dai a necessidade de potenciag5o do belo,

m6dio e meridiano, em belo negativo e em sublime, em nadir e apogeu fora-de-horizonte). A
entrada na antropologia hist6rica de DA, que abre a Segunda Parte, 6 assegurada, assim,

ainda por uma derradeira radicalizagio estdtica, e que o serii nEo apenas metatematicamente

("o sublime"), mas tematicamente: o sublime apud Edgar Allan poe. claro que, por si s6, a

natureza nio saberia ser o operador de historicizagio (o cifrador-futurante) do est6tico-

artfstico. Acompanha-se de uma ontologia - do primado do objecto, do nio-id6ntico, do

ainda-nIo-ente, dos postulados metafisicos, de um materialismo dialectizanre (pelo e com o
idealismo) - , a qual assentar6 o outro grande pd da Segunda Parte. Se os dois p6s sio
comandados ainda por uma vez mais primitiva, e se, por outro lado, uma redimensionagio

teol6gico-negativa (mais que apofdtica) de todos os motivos metaffsicos profanos-neutros

teri ou nio lugar, s6 se descerrar6 a seu tempo nas duas Partes finais. 56 a esse terceiro nivel
de reavaliagEo global se decide de compreender ou incompreender Adorno (talvez melhor,
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talvez pior do que a sua obra o compreendeu a ele..., para retomar velhos lemas da

controv6rsia hermenCutica).

Nas p6ginas que se seguem, alternam e entrelagam entre si sequ€ncias de

esclarecimento e de questionamento te6ricos com momentos de experienciagdo e descrigio

teor6tica - de escultura, pintura, arquitectura, cinema/pintura e cinema/cinema. Os p6los

mant€m-se os mesmos, jogam as suas posig6es, problem6ticas anteriores sio reexpostas ou

reavaliadas.Oitiner6rio6umpdriplo-raps6dicoedigressivo-,enenhummomento6

culminante ou final. Mesmo assim, a singularidade do riltimo deixa-o destacado.

Se o principio do "vaiv6m" entre est6tica conceptual e obra inteligivel-no-e-com-o-

sensorial (V/I) ensina um <<ler para ven> (o volume teor6tico reinveste-se sobre a obra em

pura compreensibilidade re-sensibilizada, o saber sobre a obra torna-se na obra como

sensorialidade-significagio, redevem ao nivel do ver ou do ouvir cuja reflexio volte a ser

"ver", e n6o o'pensar", que intelija no ver e nio no refl*tir; e pode percorrer os seus

meandros num regime de inteligibilidade inteligivel e sensivel do "sensivel" ao nivel do que

neste "sensivel" 6 sensivel e ao do que nele 6 inteligivel por meio de linguagen [inteligivel

em termos de) sensivel [Adomo]), o mesmo principio sugere um "ver para lef'. Assim

justamente abre Adorno a Introdugio Primeira (AT) registando o 6bito das grandes est6ticas

normativas universais e "logicamente" teo ordenadas como taxativas, na 6poca da teoria

radicalizada pela obra artistica cuja ruptura refaz de raiz o pr6prio plano e horizonte do que

possa ainda ser uma estetica: i.e. quando o inteiro dominio da est6tica sofre a cada nova

convulsio hist6rico-a(istica uma tal reabertura de alto a baixo em clave de problema, que se

toma [ele-mesmo...] noutro dominio (e isto a niveis v6rias vezes meta-conceptuais: o do

sentido de arte face i sua "negagio-artistica", p.ex., eleva uma dificuldade especulativa e

real que seni, porque l6gica e real-histdrica, das mais dificeis que, no seu irltimo trogo, este

trabalho defrontar6). Longe, pois, de se convocarem pintores como ilustradores e a pintura

como "titulo de exemplo" ou cromo desdobrdvel. O territ6rio das artes deixou h6 muito (e

sabe-se hoje que desde sempre) de ser campo de aplicagio ou contraprova da teoria.

Paradoxalmente, diriamos: havendo teoria, o seu lugar 6 entio o da arte - havendo

pensamento te6rico, o seu lugar passa a ser o da arte. Sem paradoxo, esclaregamoJo: porque

6 a arte que, reteorizando-a, verdadeiramente [a] teonza.
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2. Atelier Brancusi - apontamentos ao silGncio

ReconstituigSo, em anexo ao Centre Pompidou, em Paris, da casa do Impasse Ronsin

UaE3gg l.-e 2.1 (N-B': em qualquer das tr€s experi€ncias anotadas, tudo 6 ruir e ruir: de

vozearia, multid6es, sofreguiddo fotogr6fica, interposigio de vultos, profanagio dos lugares,

raiva do "apanhar tudo" em grande angular, ratio comunicacional do folheto cultural e dos
saberes de guia m6dio. Ideal, pois, para uma restituigao ao sil€ncio, propiciado pela

supressio daquela ausdncia de som gue se disp6e i volta das coisas e nao vem de dentro
delas e do espago delas; dos dois tipos de ruido, o mais nocivo).

O espago parado em si proprio - que talvez (sem projectores) na penumbra aquosa

dos tectos transhicidos e na grosseria das paredes pudesse silenciar-se em espago enigm6tico
das grandes transmutag6es sem nome e absolutamente m6gicas - sc., sem qualquer efeito -
que dio pelo nome de arte. (A magia acresce quando deixa de o ser - ohne Zweck..). Nio se

entra nesse lugar de penumbra, de um recolhimento toldado ou chegada antiga a um lugar
retirado, sorvido para o calado e impenetr6vel de si mesmo, terrivelmente junto das coisas,

tho terrivelmente junto que cheirando a trabalho - trabalho junto das materias arcaicas. N6o
se entra: v6-se i volta, de fora, ronda de santu6rio.

O tecto deixa o c6u repassar: essa abertura, a das colunas llmagem 3.], cujo ..sem-

fim" est5 nesse inacabamento (no sonoro ligetiano da madeira em seu grosso harm6nico,
espessante cromaticamente - piano acima recruzando mdos - do <<percurso esteticoD de cada

centimetro dos romboedros de madeira vertical e terrestre), no inacabamento que 6 o seu

indeterminado contra-o-c6u (mas o c6u leitoso e sem-distancia da luz-penumbra de estufa

que aqui chega) - essa abertura 6 o mais importante agenciamento do espago conscrito
brancusiano: o lugar finito e interior abre indeterminadamente para cima, a uma sem-

dist6ncia e como que numa atopia de vasta sombra-de-luz "sem fim". O'.inacabar,, tem dois
sentidos: 6 ofinito queficou porfindar (e, pois, n6o-mais-acaba). o tempo deste espago 6 o

de uma lentidio que se faz junta ao antigo.

Na coloana infinita (nas v6rias) flmaeem 4.] h6 a massa e a presenga antiga e

lenhosa da madeira, de 01"11, e h6 o (infinito) estar da coluna, nem leve, nem pesante.

L'oiseou dans l'espace - espago de voo: o do atelier -+ coloana --+ Muito Alto
translticido flmasem 5.]. O pr6prio p6ssaro 6 tio vertical como oblfquo llmasem 6.], tio
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esguio quanto o seu voo, t6o estirado como o pr6prio espago. Fende o espago; 6 uma fenda

no espago. "No espago", o p6ssaro 6 outra coisa. Segundo Brancusi, i velocidade da ave a

luz alonga-se e petrifica-se, devindo escultura - e, voando com a ave que o atravessa, o c6u,

esculpido, fornece-lhe a massa [Imaeem 7.].

O comeqo do mundo llmagem 8.] 6 a massa enorne da Terra, e sobre ela o ovo

c6smico da abertura. Brancusi € o escultor dos descerramentos. Prometeu, puro ovo met6lico

llrrEasem 9.], mas seccionado e segregando uma diferenciagio: uma faceta plana, um

Heterog6neo que abre, num elemento rinico, a dist6ncia ou medida que fricciona a centelha e

permite aos homens mundo.

Os instrumentos tamb€m s6o "escultura". Todo o atelier de esculpir 6 esculpido. Sio

o material-contra-material, o neolitismo do instrumento que continua o mundo e se continua

nele, nessa dupla continuagio - a da coluna - se abrindo, num fulgor de descosimento, e

actuando. A fonte de Narciso agencia ainda o tema do desdobramento sem fim que o finito

como adveni€ncia e aparecimento ("narcisica": apardncia) 6... O Narciso 6 uma figura

<despregante)) - como o fotografar(-se) constante de Brancusi, novos e novos socos de

repetigSo a outro nivel e todavia eterno retorno sempre-id€ntico... Porque o soco 6 e nio 6

"da" obra; e h6 uma nova maneira de nio ser o soco da obra: ser tamb6m obra: O soco deixa

de ser suporte, v6-se integrado na obra, mas nEo como-obra: como-suporte, agora, e € como

tal, qua suporte da obra, que ele e obra (suportada em si mesma e ironizando

glorificadoramente o que nela subsiste como o que 6 o ter sido o seu antigo suporte)

Umasem 10.]. Assim o ritil 6 belo qua belo e qua itil, qua belo-e-irtil, nunca a "fungio"

estragou a autonomia da aparigio pura da obra artistica, exceptuando porventura os casos

raros da imago religiosa quando veiculando excepcionalmente uma visitagio empirica

extraordin6ria (ndo enquanto ["belo"] modo de presenga do divino - modo esse

caracteristicamente excedido pela presenga de que o 6, a qual nio 6 presente faetual no

mundo e como mundo, mas presenga ao mundo, como o Pantocrator na dbside ou o Cristo

em majestade nos timpanos rom6nicos de Vdzelai e Moissac). Assim, a coloana infinila €

inteiramente constituida de socos, 6 suporte de suportes, e revela a natureza ascensional da

base terrestre elevat6ria, alteante. "Ignesc6ncia de coisa e aparig6o", constructo cuja total

automediagSo produz gl6ria, "Mehr, (...), a sua pr6pria transcenddncia, [da qualJ nio [6] o

teatro, [donde ser] de novo separado da transcenddncia" (AT 122).

A mais brancusiana das qualidades: o silOncio de limiar do seu atelier, onde, al€m

dos pr6prios lint6is, tudo 6 lintel - porta de um entrar que 6 sair. "Sil6ncio" aqui significa:
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silenciamento da presenga de tudo, do bulicio da multiplicidade; sil€ncio anterior ir sua

subdivisSo em "som" (ou "palavra") e "sil€ncio" como par de contriirios. E desse e nao
doutro que AT I08 d6 testemunho: "sentir a natureza, sobretudo o seu silencio (...) A
natureza em aparecimento quer sildncio, enquanto este forga aquele que 6 capaz da

experidncia dela i palavra que, por momentos, liberta do cativeiro monadol6gico. (...) A
express5o "que belo" numa paisagem fere a sua linguagem muda e diminui a sua beleza. (...)
Aquele <Oh! que belo> que, segundo um verso de Hebbel, perturba <<a solenidade da

natureza>>, 6 conforme i concentragfro tensa perante as obras de arte". Donde que o atelier
Brancusi seria natureza, ndo obra de arte. Donde, tamb6m, que o jufzo reflexionante,
obrigado pelo mesmo voto (de Sil€ncio) ir palawa e ao sil€ncio, deveria escolher qualquer
outra expressio menos a sua: o priprio "belo", plotiniano, ndo tem palavra para si, e exime-
se i palawa conceptual que o profere determinada e determinativamente, ou, dizendo de
outro modo, s6 juizo tdcito e a palavra interior - e, mesmo interior, que seja ..sil€ncio

murnuro consigo", e n6o articulada - tdm direito ir "pretensio a uma concord6ncia universal
subjectiva". Ou seja, s6 o juizo que abdique da vox, que regresse ao informulado rente ao

silCncio que, ele mesmo, exige o seu dizer de si ("(...) o sildncio unicamente desde onde a
natureza fala" (AT I l5)), e escuta cativa e odisseica da m6nada. Esse silencio, reflexionante
atd i eloqu6ncia, toma de resto formas conhecidas, que v6o da poesia d mrisica. A arte, como
produgao que escuta a nalureza em sil€ncio, 6 - mesmo em Kant, como procuraremos

mostrar - , mais que a forma legitima: a forma sdbia que o juizo reflexionante assume: pois
quemaisreflexionantequejuizo.Assim"oDia" € j6-e6s6apartirde-asuapoesiaea
sua po6tica.

A escuta apaga o rasto de tudo o que pudesse perturbar o recolhido dos seres

essenciais' Todos em eonjunto no atelier, nio se fazem entre si companhia: irnicos, nio sio
nunca nem solitdrios nem isolados. Pertencem-se. "Seres essenciais" porque, em Brancusi, a

fidelidade essencialista ao figurativo 6 o "abstracto": o trago da concregao mesma do p6ssaro

visivel e existente €, a pureza abstracta da forma metonimica-essencial da asa, do bico, do
corpo, do voo; e a pedra 6 talhada para ser assim talhada, invertendo o morfismo aristot6lico.
"0 sem lacuna, harmonizado, repousando em si mesmo das obras de arte 6 c6pia do sil6ncio
desde onde unicamente a natureza fala" (AT I l5). M6nada natural deliberada 6 o atelier. Diz
o titanismo mitigado de Adorno que construida, n5o acolhida; produzida <gemacht,

produziert, hergestellt>, nio deixada-ser. Se o Vonang des Objekts aconselharia uma

disponibilizag6o expectante do sujeito a seu respeito, a responsabilidade dial6ctica deste por
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aquele e por si proprio leva-o a assumir a actividade da <<travessiu mediadora hist6rica

activa (o esquematismo do durch- hindurch) e a evitar o decaimento regressivo numa

passividade contemplativista em espera do que fosse o imediatismo providencialista de uma

inst6ncia sribita, absolutizada, gue se manifestasse protagonisticamente e, divindade,

restringisse o titd que, sisifo incerto, monta e cai. Quando, ent5o, "(...) o Mais feito pelo

homem n6o garante em si mesmo o conterido metafisico da arte. Este poderia ser

inteiramente nulo, que as obras poderiam igualmente bem p6r esse Mais como aparecente".

(AT 122), ou seja, quando a obra n6o acolhe "no palco da sua cer:r" (ibid.)um transcendente

que pode nio existir, mas produz o seu prdprlo <ihre eigene Transzendenz), n6o se trata

nem de dar abrigo i ressonincia manifestativa desta nem de realizar com as suas pr6prias

mios o advento efectivo de uma. A separagio em que a obra desamparadamente fica da

transcend€ncia 6 dupla: da transcend6ncia efectivada (na hist6ria, ou alhures) do nio-

id€ntico; e daquela que ela pr6pria produz, e que, seu Mehr, n6o a (e)leva todavia consigo,

estigmatizando nesse diafragma do real a respectiva condigio ainda irredimida. Com a

agravante de que, por seu tumo, uma tal transcendOncia est6 separada de si pr6pria, sc., da

sua pr6pia realidade efectiva, da qual 6, como (mero) aparecimento, a mera apar6ncia -
sendo, a tensio indicativa, falaciosa, incerta, informulada dessa dist6ncia, o que "a salva para

a verdade", o que a constitui Schein verdadeiro e portador herm6tico, fingidor, de verdade: q

que faz dela cifra e, da cifra, promessa. Que se esfuma como uma aparigio, a qual ndo eleva

a si nem a obra nem a empiria.

(Outro ser6 o parecer de Heidegger: a obra concita a si a presenga inteira de terra e

mundo, e € isso a sua tnica "transcend6ncia", transcend€ncia sem transcendente, sem outro

Ontico diferenciado, n5o metafisica, n6o 6ntica. Incalculavelmente t6pica, nio

calculadamente ut6pica).

*Cifra' 
6, portanto, o crwamenlo de aparecimento e apar6ncia e o descruzamento do

aparecimento e daquele "algo ainda nio existente, que [todavia] ai aparece" - para fazermos

deslizar a posigio kantiana em termos de coisa em si para a sua posigEo adorniana em termos

de nio-id6ntico; sc., uma coisa-em-si dialectizada, de acordo com a ligio hegeliana da

Introdugdo d Fenomenologia do Espirito, em objecto cujo em si 6 para n6s; mas n6o tflo

dialectizada - e nisso recuperando o criticismo contra a dialdctica e retribuindo fung6es

correctivas m0tuas - que o paran<is tomasse conta do em si e, na correlagEo dialdctica S/O,

o sujeito e o seu principio de identidade detivessem o primado, que 6 outrossim atribuido ao

p6lo do Objecto como "nio-id€ntico", q.d., cuja resist6ncia consista numa fungio (critica)



de irredutibilidade e n6o numa posigSo (tendencialmente dogm6tica) de ocultag6o, de an sich

metafisico. Como sempre, trata-se para Adorno de fazer a experidncia incontorn6vel das

polaridades, de Cyla e Carybdis - aqui, entre Kant e Hegel.

Cifra prototipica , o sildncio adorniano d6 sinal de si na natureza como quietude e

apaziguamento insonoros, mas trata-se essencialmente de um sil€ncio "que cala,, mais fundo

do que aos sons: como "expressdo" <Ausdruck> "do n6o-ente,, <noch nicht seienden), o

sil€ncio cala ds palavras, d "humanizagio intencional" perigosamente aparentada com a

"adaptativa" capitulagSo "comunicacional diante do ttil", q.d., com o sogobrar diante do

mundo que ai est6, o mundo "que ai consta", "consistente-persistente-conformista-vitorioso,,

- das Bestehende,' e transita - silenciosamente! - para a arte, fazendo-se seu fechamento

construtivo integral "herm6tico", nio menor "cativeiro monadol6gico" que o da natura
nalurans da qual, segundo a ligio antiga ora renovada, 6 a mimese criativa, quer dizer,

retomante da actividade de figura, e nio decalcante da figura produzida.

O sil€ncio 6, ent6o: a) quietude - oposta ao som; b) indecifrabilidade - oposta d

palavra; c) uma lingua pr6pria, ou desde onde uma lingua pr6pria da natureza fala; d) uma

qualidade sublime do belo (natural e artistico) - "sublime" (numa total desarticulagio da tao

esmerada amrmag5o kantiana), porque dotando o belo aparecente de "grandeza matem6tica

absoluta", senSo mesmo de, chamemos-lhe, uma <<forga dominadora <Gewalt> negativa> e
que d sublinrc por lhe ser l{cito ameagar deter sobre nds esse poder dominador, visto que

este, de si prdprio, porque negativo, ndo (nos) domina, o que equivale estruturalmente i
definigdo do sublime dinimico (vide KU, $ 25, B 81, e g 2g,B l0z); e) instigagao, ,.aguilhio

secreto" i linguagem que lhe seja respondente das duas maneiras solicitadas, procurando

"constelacionalmente" em redor do "Nome" buscado OID 62, 164) - e respeitando as

interdigdes (: o que "s6 pode ser dito ao nio diz€Jo,, - Ar t l3): o que faz equivaler o
Bilderverbol, teologizante, ao Paradoxo da Est6tica fundado sobre a natureza silenciada e

silenciante do belo natural, t6pico cuja importincia depende inteiramente de se encontrar ou

nio em Adorno vestigia de uma teologia apor6tica compagin6vel com uma aporia da

estdtica, e com uma dial6ctica negativa... (e sim, encontra); f) constitigio de si do sil6ncio

em uma linguagem que seja equivalente a essa n6oJinguagem origin6ria cifra de todas:

sil0ncio da obra como auto-encerramento hermdtico, como "outro" a que "se assemelharia,'

<gliche> o reconciliado; g) "sil6ncio" como precisamente este em-aus6ncia, na sua m6-

6ntica de n6o-ente, nio ainda existente, nio-id€ntico; h) como fechamento sistem6tico

inconsritil do constructo artistico cuja cousalidade <Dinghaftep se ultrapassa a si mesma em



virtude desse enegrecimento cifrante resultante do excesso de opacidade coisal 1At tZSl, o

silOncio 6 esse momento fechado, n6o-6ntico, que se inverte imediatamente em apparition,

lux, fogo de artificio; 6 esse encaixe tumular total de todas as pegas, esse piramidal esfingico

dos elementos possessos do todo eu os media e de eles s6o por sua vez totais mediadores; a

pirdmide como aparigio em "esfinge", esse surto e sacio de vida polimorfa e improv6vel, de

que 6 a herdeira, a sobrevivente e a anarnnese. E essa sombra imediatamente reversa em lux,

e que a mantdm afectada do seu sombrio (o elemento pelo qual a aparigdo 6 aparigdo e, a

plena luz, hausto que se escapa e se cinde de si; i) Enfim, o sil€ncio 6 tambem a propria

aparigSo como plena evid€ncia / abissal enigma, ou indizibilidade oxim6rixa da "treva

luminosissima" do Pseudo-Dionisio, que encontraremos no Capitulo IV a retomar a secgio

1.2.9. do Capitulo I.

Em despedida ao atelier: h6 nele a solicitude para as coisas - para com o seu lugar,

para com o seu tempo, todo vagarosamente aberto em espago, para com a presenga exstante

delas - que indica ser um atelier intensamente habitado. E por um grande silencioso, que

vive no estar pr6ximo da madeira e que habita esse - n6o nesse - espago llmasem lI.]. Com

Heidegger veremos se, de silCncio e aparigEo, que comp6em o ritmo de al€theia, n6o

comeqa, aquele, nas mat6rias (a escultura brancusiana 6 uma escultura da 66vcpr6, da

extrema cinese do im6vel - donde, a aptidio dos minerais trabalhados para a veicularem, a

dynamis sendo o encontro meditativo da mat6ria, das formas e do acontecimento).

3. Interh,idio: matdria e espfrito. Som e sil€ncio

Estranhamente, na sua teoria do material-linguagem (o patrim6nio disponivel e

tendencial de todos os elementos e factores de construgSo do constructo total artistico que

acima debatiamos), em que s6 encontra formas, estruturas, relacionalidades, articulagdes, em

suma' osso sem carne, consoante sem vogal, voz ou vocalizo, esquece Adomo encontrar essa

forma, esse signo, esse abstracto, esse ens rationis, esse elemento elevadamente

espiritualizado que 6... a qualidade sensivel e matdrica (oposta a outras e colhida nessa

forma oposicional), e assim por igual as densidades e dinamismos hildticos, o momento

insupenivel da presenga fisica, as propriedades perceptivas... Que, nio as tratando como
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mat6rias, as tratasse ent6o como forma. E atd forma estrutural, "diacritica": o metal de

Brancusi significaria nio-madeira, ndo-pedra (logo, enfaticamente: nflo-metal, elidindo a

sua pr6pria positividade). Restaria, claro, essa maneira rinica e inconfundivel de ser nio-
madeira e nio-pedra que 6 a do... metal, mesmo na sua nova pele opositiva-negativa

saussureana de nio-metal, o qual, se 6 afinal metalicamente que ndo 6 pedra nem madeira

nem... o metal que 6..., nada impede entretanto que se instale nesse estatuto a titulo de

"forma", e n6o de "mat6ria", isto 6, a titulo de pertincncia para a construgdo de um todo

significativo e de pertenga a uma cadeia de significantes aptos e de si mesmos direccionados

para tal, e n6o enquanto dotado de uma propriedade natural originiria, essencial, inalteriivel,

e ininterferivel com, nem por, qualquer contexto hist6rico-humanamente constituinte dessa

mesma sua "propriedade real". Que, ent5o, o metal e o met6lico sejam ditos formas. E

Adomo di-lo, ou quase chega a diz6lo: o corpo a corpo do escultor com a pedra, o ingente

afi do Michelangelo com os blocos colossais de m6rmore para o tirmulo papal e os anos

igualmente colossais do escopo de metal em volta deles, sio um espirito-a-esplrito (AT 5l l-
2), e o que resiste ao espirito faciente 6 o que h6 a esculpir e 6 a eleigio espiritual da mais

dura e duradoura matdria para material espiritual prd-formado da arte pldstica. Que o seu

mat€rico natural <das Natiirliche> seja ent5o o primeiro dos pr6-formados, essarforma prima

que seria o recorte inaugural da mat6ria a trabalhar contra ela mesma para lhe arrancar o

desencontro consigo mesma que 6 expressivo: o(s) som/(sons); a(s) cor(es); a(s) matdria(s).

Mas, espantosamente, para n6o ter que lidar com essa dimensio de realidade qualquer que

fosse o nome estatut6rio com que a legitimasse e, restituida ao espirito por uma operagio

teor6tica de desnaturalizagdo, a acolhesse no imbito estabelecido do que seja o artfstico; para

fugir, mais depressa que Ulisses, da regressio ir natureza pela mitificagio da mat6ria, e das

consequCncias politico-sociais de um culto com semelhantes alicerces no irrespondivel

destinal - prefere Adorno excluir "a instincia natural nos seus [das obras de arte] materiais e

objectos" <das Natiirliche an seinen [den Kunstwerken] Materalien und Objektgl), eu€r

tomada directamente como mat6ria, quer como o que fosse, recuperativamente, a forma
significotiva designada "mat6ria" (por mais risivel que aqui se tornasse substituir o dar sono

pelas virtudes dormitivas); ou melhor, n5o excluir, mas p6r i porta: "um valor limite", diz

ent6o. Aquilo que, nas obras, se op6e ao espirito, ndo 6 ent6o o elemento ou a dimens6o

naturais - o mat€rico, o sensorial... - nos respectivos materiais e objectividades, mas o

tambdm ele espiritual e preformante de tais materiais: Beethoven nio tem que vencer "os

sons", mas "o sistema diat6nico". Sed contra,6 isso mesmo que a tenddncia artistica para a

auto-reflexividade tematizadora das suas pr6prias condig6es estruturantes acabaria por vir a



documentar na marcha das vanguardas: a celebragdo enflitica das mat6rias. (O que implica

formaliziJas num especioso titulo considerativo e integrativo de "qua matdrias", mas ao

mesmo tempo auto-suspender esse grau formal da matiria, pela boa razdo de que todo ele

consiste numa s6 coisa: em dar lugar evidenciado ao grau material ele mesmo, em-carne-e-

osso. Pr6tica de longa data em arquitectura (veja-se um Lloyd Wright), ocorre com

diversidade num Joseph Beuys, na arte povera, de outro modo tamb6m nos accidents das

telas de Francis Bacon. Mas ocorre secretamente em toda uma tradigio de galhardia auto-

referencial que tem cume no non finilo de Michelangelo, naquela ferida de mat6ria e de

informe e de... finito!, que resiste e interroga no flanco da escultura.

E dos valores-limite em Adorno, e a comegar por este, que o presente trabalho se

quer ocupar. Observemos o exemplar destino estrat6gico a que este "Grenzwert" 6 votado:

Primo, 6 notado o facto incontorn6vel desta materialidade (a-dial6ctica...), e

precisamente no seu aspecto de puro factual-inerte, a pelicula-dcran substancial minima

sobre a qual assentar o trabalho combinat6rio - som, tinta, tela, mdrmore, fonag6o, grafia,

superficies receptoras, pastas de matdria dictil prestivel. Outros tantos arautos testimoniais

de presenga f6ctica.

Secundo: mas nem em bruto, nem como significado, esse lengol de realidade deve

ser deixado ficar do lado de dentro da obra artistica. H6 nisto, 6 certo, forte legitimidade

hist6rica: nio d precisamente com as mat6rias sonoras e crom6ticas liwes da natureza que se

faz pintura e mtsica; o instrumento e os preparados de tingimento n6o "capturam" a gama

s6nica e a dos coloridos que vogassem por assim dizer dispersas na paisagem das

ocorrOncias dadas: produzem-nas, criam o seu ocre e o seu fricsia como os tenores preparam

estudiosamente ao longo de anos os seus d6s de peito. Criam natureza ao lado de natureza,

nio para ant6o daf, desde a "base" - espdcie de hifen entre o natural e o artistico -
poderemos partir para a arte, mas criam-na desde a arte, e inteiramente dentro do reduto

artistico; 6 da pintura que nasce o ocre, nio aquela deste. Nota Malraux, no terceiro Livro

das Vozes do Si6ncio, como a mais antiga arte parietal deriva ostensivamente de outra

anterior, 6 heranga de e respons6rio a um estilo, a uma Forma precedentes, e n5o

encontrariamos jamais a transig5o mimdtica da natureza i arte, o <primeiro trago), inaugural

e divis6rio, mas uma autopreced€ncia imemorial desta perdendo-se na noite dos tempos,

comegando consigo mesma e nho alimentado rivalidade mimdtica sen6o de estatueta a

estatueta, de bisonte a bisonte, de trago escritural "decorativo-abstracto" a trago escritural

"decorativo-abstracto". Mais, a mimese seria antropologicamente nio tanto (em sequ€ncia)
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indiferenciagSo integrativa apavorada, repetigio especular esconjuradora, equipol6ncia

estabilizada com o mundo, na magnificagio em imago (o estrito oposto da degradaq6o

plat6nica em c6pia, sendo de resto o estilo menos mimese da coisa que do essencial dela em

seu tragado invisivel retragado no sensivel, como Ponty retoma de Leonardo via Val6ry) mas

o desfeitear discipular da lig6o e potestade do mestre: cravar, no coragao do mais fiel
cumprimento de uma similaridade "de escola", a mais subtil subversio dissimilativa, limitar
de perto para melhor trair no sanclus sanctorum do imitado e n6o, facilitadamente, fazendo

diferente ao lado, fazendo outra coisa, irrelata, e poupando assim a primeira i inoculagio
p6rfida, na circulagio do seu proprio sangue, do seu diabolus in musica- Mimese seria a

emulagio que tudo assimila para poder repetir diferente, diferir interiormente e nao

exteriormente; para refazer por dentro e desde os alicerces, pil& requestionar e requisitar

para si a fonte, o nalurans (aqui, melhor se diria o,,arlifaciens,,\,

Terlio:6 preferivel reduzir essa pelicula de mat6ria factual uma vez posta fora da

circunscrigio artistica, do que intra-muros. No primeiro caso, o trabalho construtivo da

formalizagio nio tem que ser formalizag6o-da-matdria, o que, ao contriirio de absorv6-la,

teria que a deixar ficar e at6 de a apontar enfaticamente como valor formal "mat6ria,, (6 o

caso das dissonfincias materiais nos trabalhos de Michellangelo ou de Bacon). No segundo

caso, a mat6ria € deixada em posigio de limiar-suporte, nio 6 para ser yisla nem ouvida no

corpo espiritual da obra artistica, a qual nio 6 "cor" nem ..som,' mas relaqdo de cores e

relaqdo de sons, e nem sequer "relagdo", no seu imediato colhimento perceptivo e

emocional, mas significado inteligivel dessa relagio sensivel, conduzindo at6 i abstracgdo

dessa pura forma relacional em si mesma como proportio, ratio, inteligibilidade significativa
(no sentido de ser indiferente produzir a secgf,o de ouro sobre gelatina, estuque, ou na sua

pr6pria produtividade funcional alg6brica).

Quarto: mesmo assim, nio 6 possivel eliminar a mat6ria, do mesmo modo que nio 6
possivel d longue de Saussure eliminar a lingua que a fala nem, no logos da "fonologia,,,

absorve-se sem rasto a phon? e o seu capricho fondtico, i.e., positivo, nio articulat6rio e

votando a linguagem a consistir num cat6logo de nomes etiquetantes de coisas, verbos

etiquetantes de aca6es, advdrbios, de modos e lugares, etc., e nio a ser sistema

transcendental de recorte de mundo, advento autoconstruido de sentido. A discussao desta

quest6o, nuclear para a concepgio relacionalista-estrutural da forma artistica

desmaterializada e dessensorializada, em Adorno, e tamb6m para a sua filosofia da

linguagem, que surpreenderemos consonante - d son insu ounSo - com a tradigf,o judaica do



interdito da imagem, do "ateismo de Deus" e mesmo da concepgEo cabalistica do Nome-

Constelagflo, envolver6 complexamente as posig6es pelo menos de Saussure, Jackobson,

Merleau-Ponty, Cassirer. N6o se trata de um processo de elucidagdo por caso paralelo, mas

do cerne de uma rinica quest6o, a da mat6ria da linguagem e a da presenga irredutivel da

mat6ria: o problerna de uma mrisica sem som, de um canto sem cantor, e o problerna de um

Mais e de uma aparigfio que (seres de linguagem>>, n6o fossem os da presenga e nio se

fizessem cifra evidenciais, isso sim, do haver presenQa (nem mediada nem imediata, mas

diferencial-ontol6gica a si mesma: a critica adorniana d reduplicag6o ontificante do "se1',

esp6cie de presenga-da-presenga[da presengal ad infinitum, repete, por incompreensio

iddntica d que falha a noese da 'I6ricr como diferencial, a critica aristot6lica ao "3o homem",

de resto jd antecipada e respondida por Platio como ingrediente de dirim€ncia do processo

de estabelecimento clarificado do sentido de "'166o"), tudo isto de t6o antigo e grego como a

pr6pria filosofia, 6 o mesmo problema, e mesmo o ntcleo de problematicidade que

propriamente a distingue como filosofia. Nio que a "nostalgia anamn6sica" - a "saudade"

futurante-arcaica - do Dia, ontol6gica, nio seja e deva ser tamb6m hist6rica; mas 6 que,

hist6ria, 6 tamb6m ontol6gica, e 6-o j6; e mesmo o reconciliado que nio assuma, nio s6 a

pacificagio do ente hist6rico-natural, mas esta na inquietude abissal que o reconciliado a si

mesmo se indagar6: " - e eu, de onde sou eu ent6o?" - nio ser6 o reconciliado. A saber, o

reconciliado em esse irreconcili6vel que 6 o "de onde?" n6o a n6s respondido desde o

absoluto, mas ainda ulteriormente perguntado por Deus a si mesmo, quer dizer, como

interrogativa ontol6gica ao ente como tal, e como constituigio abissal da consistencialidade

dntica do pr6prio ens summum necessarium ("ontologicamente" no sentido anselmiano). Em

resumo: presenga de mat6ria "natural" sonora, na mirsica, e matdria de presenga da natureza

mais-que-existente) no Dia do respectivo poema ou no poema do respectivo Dia, sio o
mesmo problema.

Quinto: a atitude de Adomo face d questio artfstica e natural-ontol6gica da matdria

adial6ctica (sando o espirito - capacitado a opor resistdncia enquanto sedimentagio hist6rica

da integral das contradig6es reais precipitadas plasmicamente em material-linguagem

artistico puramente combinat6rio e dinamicamente tendencial - o rinico verdadeiro

materialista dialdctico, a finica maftria dialecticamente considerada como primado e

insurgimento do objecto no seio da sua relagio hist6rico-social e gnosiol6gica ao sujeito) €

pelo menos ambivalente. Por um lado, diz-nos duas coisas opostas na mesma frase (como

convim A dial6ctica), nada mais nos dizendo sobre isso (como convdm i dialdctica



negativa): que a materia inerte factual, lastro substante de presenga, 6 um valor-limite, quer

dizet, vale apenas como limite e pode e deve ser restringida a esse limite, o da sua

indeterminagio primeira antes de, em boa obediOncia escol6stica, receber os seus ..selos,,

signantes, dos quantitativos ("materia quantitate signata") aos qualitativos; e que ela

"forma", "configura" <bildet> "nos obras de arte" [subl.n.] esse "valor-limite,,. por outro

lado, 6 constante doutrin6ria em Adomo esse abaixamento do valor ao seu limite, de tal

modo que este j6 ndo possa "configurar" nada de nada "nas" [orlas extremas das] obras de

arte, mesmo que fosse apenas o factoJimite de nada configurar. Valor-limite 6 entao o

inelimindvel que, nio aparecendo ele pr6prio, permite aparecimento. O som, os sons, s6o

assim o valorJimite do sistema tonal ou de outro sistema qualquer, temperado ou nio
temperado, e tonal inteiro ou fraccion6rio, ou concreto, ou o que se queira. Mas, a uma

inspec96o reflectida, a ingenuidade vem a reconhecer que mesmo "os sons" sio j6 sistema e

intra-sistem6ticos, n6o seu limite; 6 o sonoro como tal que agora se avera ser limite. E esse
*limite-limite" que a hybris tragic6mica de Adorno almeja ultrapassar, pelo menos em um

momento de vertigem, e por raz6es que - ao limite... - ser6o de farsa (na nossa retoma a

segundo grau do mot de Marx e porque 6 em riltima an5lise esse autor que, como veremos,

cruza e determina esta filosofia ao limite em que milita, com altivez e obs6quio, Theodor

Wiesengrund): referimo-nos d cdlebre passagem, j6 avocada antes, em que o limite material

do som seria a sua representag5o imaginante, espdcie de adequada "mat6ria inteligivel', de

um sonoro finalmente "espiritualizado". "Formar nas obras" esse valor-limite passaia

doravante a entender-se como: indicar, nelas, com precisho, aquilo que deve ser levado ao

seu limite minimo de valor, aquilo que deve nelas ser restringido, calado ou abolido. Valor-

limite, o sonoro cumpre-se como limite limiar inferior do valor: silenciando-se, e nisso

desaparecendo como ainda a Xalpa, o dnetpov disponiveis para a ars combinatoria de "sons,,

que sio eles pr6prios j{ combinag6es e nio mat6ria: tudo seria enfim pura forma totalmente

mediada e auto-absolutizada, escapada simultaneamente ao mundo positivista das coisas

(submetidas i l6gica da identidade), ao mundo capitalista das mercadorias (submetidas d

permutabilidade indiferente dos valores id€nticos), ao mundo regressivo da natureza

(submetido ao sortil6gio metafisico da arch?) e ao mundo falaz da consolagio sentimental do

belo, natural ou artistico, o qual, respectivamente reificando (AT 499 <verdinglicht>),

transaccionando "industrio.culturalmente" (AT 498-9) e mitificando o sentimento e o belo

sentimental, se encontra objectivamente ajuramentado ao "Bestehende", iquilo que estd.

Numa palavra, tudo seria pura gl6ria do protesto critico total e da implac6vel recusa
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"determinada" e negativa-dial6ctica do existente, quer dos dias existentes a norte, friamente

capitalistas, quer dos dias existentes a sul - ilus6ria, ideol6gica, turisticamente "naturais".

Sexto: a s6rie das recusas daquilo que todavia 6, segundo modalidades de

posicionamento entretanto muito diversas nos v6rios casos, reconhecido como Grennyert e

por vezes timidamente recuperado em rarefeitas ou ambiguas meng6es, forma, quanto a n6s,

sistema solid6rio e coerente em Adorno, num Adomo segundo e recalcado que "larvatus

prodil ", para retomar a confissio biogr6fica de Descartes. A nossa tese consiste em procurar

mostr6-lo; apreciar a relagio de forgas entre estes Adorno I e Adorno II coexistentes - e vini-

la do avesso. A recusa de fundo, motiz e regente das dernais 6, quanto a n6s, a recusa s6cio-

critica inflexivel, que lhe 6, ali6s, origem e raiz intelectual e 6tica logo durante o aprendizado

"metacritico" do idealismo kantiano junto de Kracauer, propiciat6rio de um estilo da

intelig€ncia que, casado com uma idiossincrasia que se apraz cultivar-se, n6o mais consentir6

dobrar-se d ratio acad6mica. Um pessimismo metodol6gico erigido em indubitdvel critica

hiperb6lica por todo o lado dirimir6, nio sem quixotismo (quando acomete miragens auto-

infligidas que toma pela diferenga ontol6gica ou pelo logos especulativo, por exemplo), os

gdnios de todos os lugares da hist6ria e do pensamento, invariavelmente malins. Um

imperativo 6tico de fundo a isso conduz: n6o correr o risco de, pactuando com algum escasso

luar de bem remanescente no mundo, ressalvando-o, acarinhando-o - perder de vista (por um

prato de lentilhas) a tarefa de reclamar (sem propor, nem muito menos agenciar) a redengio;

sobretudo, nunca legitimar o todo legitimando a parte, verdadeiro pelo que nega falso pelo

que afirma, para inverter radicalmente o fil6sofo iluminista do pre-estabelecimento (seja da

harmonia, seja da desarmonia). Ora - mais mat€ria de tese - , isso n5o vai sem distorgio

(ainda que Adorno reeuse haver, claro e garantido, no presente contexto de ofuscag5o

<Verblendungszusailrmenhang>, critdrio de saber que apartasse o correcto e o errado reais -
mas n6o o correcto ou verdadeiro e o errado ou falso criticos, de aplicagio obrigat6ria no

pensamento est6tico, por exemplo). Sem aqui mais antecipar, junturas h6, na Obra, onde esse

voluntarismo distorsivo di de si. Politicamente: muito antes da "surpreendente" (para

equivocados) tomada de [nfro-]posig6o - recusa de positivar a dialectica, numa palavra - de

68, hA a assinalar o texto de consequ€ncias te6ricas incalculdveis (e nio apenas <<incoerente>>

ou <<inconsistente>) sobre "A URSS e a paz') (GS 20-1, 390-3), nao tanto pelo que nele se

reconhece sobre a URSS, mas por o que pontos - literalmente: termonucleares - se

reconhece nele o que nele se reconhece sobre o Ocidente. E que - dada a escala absoluta ou

absolutizada, de vida ou de morte, desse reconhecimento - deita por terra a totalizagio de
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vis6o diagn6stica que um criticismo que se toma ideol6gico d forga de devir descritivamente

pict6rico (e n6o apenas negativo) oferece em obras-guia (que tanto equivocaram os de 68)

como os Minima Moralia ou essa biblia da Escola de Frankfurt que d6 pelo nome de

Dialdctica do lluminismo. Metafisico-teologicamente: sem nunca cousar ou positivizar um

pensamento metafisico (o que imediatamente inviabilizaria todo o outro, em contexto de

iman€ncia), a mera consideragSo, muito modalizada - <hipo-hipot6tico>, por assim dizer - ,

de que o criptograma da Hist6ria pudesse ser tambdm o da transcend6ncia faz peiclitar,
tambdm deste lado, os entrincheiramentos de recusa de uma consideragao do real outra que a

antropol6gica-naturalista, onde o pr6prio momento idealista se vem apenas enxertar (em

interpretagio dial6ctica da sua fungio, e nio transcendental - da sua constitutividade - ou

absoluta - da sua autotranscensfio como idealismo). A alianga com o momento materialista

melhor se compreenderia, ali6s, perante o not6rio obst6culo a qualquer teologia possivel que

o idealismo sempre representa, mesmo quando tribunal terapdutico de uma tend6ncia

metafisica insita na pr6pria razdo, quer dizer, de uma tend€ncia ao cumprimento

incondicionado do pr6prio sentido da sua racionalidade. A recusa de compreensio do Mehr e
da aparigio, tamb6m do nio-id€ntico, como transcensio ontol6gica actual, reconduzindo-os

ou a riqueza relacional da onticidade imanente, ou a apar€ncia, ou a cifra que anuncia o

reconciliado, inscreve-se na mesma linha comandada por uma visio teor6tica afinal

interiormente muito pr6tica (que 6 o fundo do seu pensamento sobre este par dial6ctico, que

considera ter-se, entretanto, historicamente invertido, relativamente ir hierarquia em que as

Thesen ilber Feuerbach o apresentavam um s6culo antes). A reconversao intracritica de

Adorno I em II - retomando e revertendo os diSlogos pol€micos com a tradigdo em que o seu

pr6prio pensamento estriba, explorando insufici€ncias internas e pontos de crise ou abcessos

da distorgio, reexaminando e construindo os pilares da sua afinal muito s6lida, muito

mundividente, muito arquitect6nica arquitectagio critica (que resiste num derradeiro

ascetismo d afirmatividade edificial de se tornar arquitectura) - nio sera, todavia, a filtima
palavra da Tese. Nio 6 a de Adorno. A sageza do fil6sofo de Frankfurt reside precisamente

na subtileza virtuose com que abre um lugar modal, altamente inst6vel, nesse entre-dois de si

a si pr6prio que 6 tamb€m o lugar que habita - de um mais dificil habitar, desta vez - entre

Cyla-Carybdis e itaca, entre os dois lados do mundo. 6 a esse r10og obscuro junto de n6o se

sabe que fogo, que se trata de ir chegando, mais longe e por mais longes que da outra vez.
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4. La Alhambra - acerca do habitar real, artistico, ontoltigico e

social

O espago c6smico e celeste que abobada o palScio Srabe 6 densamente reticulado,

enleado, silvestre: a hyb medra como o mais alto espirito. As cavidades dimensionais em

ascensSo emaranham umas nas outras como um bosque de c6us. 56o elas as c6maras de

ressondncia do sil€ncio. Assim como os ntirhabs s6o abertos como c6us contra os tectos,

assim o versiculo infinitiza o olhar que prossegue nesse potenciador labirfntico da linha, o

"arabesco", entrangado contra a simetria como o infinito se prolonga sem fim no finito

geom6trico que o cont6m. N6o um contra o outro nem um al€m do outro. E nunca um sem o

outro: abstracto, o infinito finitizar-se-ia por nio ser suficientemente infinito para conter em

si, nio o finito, mas o [seu pr6prio ser o] ser-finito. No arabesco, a linha abre onde a figura

fecha; melhor, as figuras s6o fechadas por linhas abertas, as quais, por6m, n6o abrem as

figuras - prosseguem-nas. 56o o itiner6rio dissim6trico que percorre, desenha, configura e

atravessa para 16 do sim6trico. O estdtico do espago e o din6mico do tempo, o espago do

finito e o tempo do infinito, coexistem, assim. Na geometria ocidental, reversivel, as figuras

fecham as linhas, as linhas, as figuras. Aqui, a linha delineia a figura, sem a fechar e sem que

ela a feche; mas n5o a abre (pois que - figura). O labirinto n6o separa aberto / fechado, finito

/ infinito, espago / tempo: 6 o gdudio do ponto invisivel e inexistente da sua viragem um no

outro. A linha puxa a figura como um fio que desequilibra a simetria, e a figura resulta e

equilibra-se opticamente apenas o momento em que, focando-a, somos caidos no mundo (do)

finito e ai ficamos fixados. O prop6sito palatino 6 habitar em ab6bada, ao infinito. Este

esgueira-se quer por baixo e por dentro quer para al6m dos grandes paindis definidos pela

superficie mas n6o pela linha: pelo padrio - o de uma consciOncia analitica -, mas n6o pelo

movimento sintdtico que gera umar. O excesso fundante kantiano do sintdtico ao analitico

toma-se aqui tanto mais enfdtico (e corinico) quanto maior 6 a insist€ncia no proporcionismo

simetrista. Tambdm aqui lux / proportio, belo / sublime entrelagam como labirinto

heracliteano e cretense:

A 6gua e a pedra (Pdtio dos Le6es: a fonte). Sobre o dorso dos ledes, potestades fi6is

e feras domadas, a 6gua como taga (diria Aleixandre), distribuindo mais a frescura do que a

simb6lica da "abund6ncia".

46t



E, este PalScio, o portal hip6crita de uma completa esquizoidia social e humana em

acto? Uma casbah de poderosos, ciosa e fechada ao mundo - cujo poder guarda numa mio -
, exercendo o fausto de uma vida que nio 6 a humana porque nio 6 universal, n6o s6 j6 de si

socialmente poetizada (o trabalho 6 conjugado na yoz passiva e nas terceiras pessoas da

alteridade an6nima: n6o se faz, 6 feito) como, nesses entardeceres elanguescentes em que os

portais sens6rios do Jardim convivem com a devogio do Livro Iido baixo enquanto les sons

et les parfums tournent dans l'air du soir, assim mesmo poeticamente poetizada. Total costas

com costas sim6trico, mentira social de uma verdade podtica, verdade social de uma mentira
po6tica, "a atte 6 a antitese social da sociedade" (Af t g; 56; 334 ss.) A dificuldade aqui 6
que, no pal6cio, o habitar po6tico se pretende a pr6pria realizagdo sublime da comunidade

humana existente, q'd., um modo-de-ser superior do social, seu transportador ou transpositor,

e nio autonomia artistica de com ele: a fal6cia e simplesmente arrastada mais para cima, da

consolag5o virtual para um delicadissimo viver sublime.

Resta que - porventura - a pr6pria exorbitfincia dos alvdolos de c6us subindo pelos

tectos acima e elevando estes a "mais altos do que a luz" caia como denrincia critica, por
brusquid6o antitdtica, sobre um social do qual tais vis6es em €xtase se manifestassem como
o excessivamente diferente, o intoleravelmente contrastante, o momento tio excepcional que

deixa de ser verdade. O sagrado faz profano o profano; e, na melhor das hip6teses,

"consagra-o". Ao limite do absurdo, visto que o totalmente diferente da vida falsa 6 tambem

vivido, 6 tamb6m falso. Falta distincia estdtica aos habitantes do paldcio, e, a este,

autonomia para ser arte. Dentro de uma obra, pode-se entrar, ndo viver.

E preciso nio se ser Adorno para entSo dizer que porventura a sociedade perfeita
(Adomo recua ao biombo eufemistico: "o reconciliado" <das Versrihnte>, de sabor

circunspectamente hegeliano, mais indeterminado, e tambern mais vasto: marulha nele um
processo de redengSo da natureza, "salvagio da mat6ria" e atd de resgatamento do passado,

de "ressurreigEo dos corpos" no mais cifrado do seu sentido), porventura a ..vida nio
danificada" 6 aquela que 6 mediada poeticamente pelo habitar ontol6gico: o pal6cio que se

deixa transportar para o cair da tarde, e o entardecer para os seus pdtios (o belo p6lemos

entre templo e dia, vindo a quietude); o mergulho na "cisma" crepuscular; o fazer-se calma e

escutar em total sil6ncio das coisas, quando a atengioj6 em nada se foca e por6m h6 ainda a

atengio e hd ainda o haver (disso e de tudo). O pal6cio evolado acima de si mesmo, evolado

aos c6us, c0pulas de cripulas sustentadas, em "arquitectura gin6stica" ou de cabega para



baixo - os pilares mergulhando nos c6u, as cripulas suspendendo-se umas contra as outras

porpura sustentagfio ascensional emnada sen6o no seupr6prio raptus para o alto.

Enganchando este momento 4. e o anterior 3., acentuariamos o reparo critico ao

desd6m e denegagio a que Adomo vota, cioso da desgraga, aquilo que 6 uma acumulagdo,

em milenar patrim6nio da mem6ria, das experi€ncias humanas efectivas de realizagdo de si,

de engrandecimento habitado, assiduamente e intensamente vivido, do sentido da

exist6ncia pessoal e comunit6ria atrav6s da construgio de um mundo, quer dizer, da casa que

o acolhe e das obras que sabem e mostram que o que 6, 6 Mais do que 6. Que o habitar o

belo (o pal6cio, o dia, a valsa ou El sol del membrillo) seja, nio a miragem de um Mais mero

anfincio (ao lado j6 da realidade, mas que nio 6) daquela realidade que 6, mas n6o ainda,

outrossim seja um modo existenciante e nio contemplativo de aceder a uma dimensio

experiencial sem a ordem de grandeza da qual nem sequer se saberia do que se fala quando

se invoca quer o que 6 mal quer o que 6 bem (e de novo a via "kalocagdthica" prova, como

Kant via ela experi€ncia de expansividade do 6nimo - Mehr, em Adorno -, a predisposigio

<<teleol6gica-como-e) do est6tico para o 6tico): que haja na experiCncia testemunhada,

guardada e renovada da humanidade essa abertura praticada e "habitada" de dimensdes

doadoras de sentido e de horizonte-outro do que sejam afinal todas essas grandes

reconciliagdes, a da partilha entre os conviventes, a da paz consigo e com a terra, a da

habitagio do mundo de que o "dia da natureza" 6 signo, promessa e instanciagio (que seria

maior pecado recusar do que a dpoprlcr da ingenuidade acritica da regressSo i inffincia feliz

que dura o que a tarde enganadora durar), eis o que o azedume ontol6gico adorniano recusa.

Nova pdrola no colar das recusas: tudo nio passaria de ludibrio, e tais felicidades - ali6s, por

definigio, e definigio decretada com absolutismo despoticamente iluminado, felicidades de

todo impossiveis num contexto de estrutura hist6ricalonga da subjectividade fundada no

principio reiterado do dominio violento sobre outrem, si pr6prio, nattJrezz., bens e coisas sob

as leis l6gico-pragm6ticas do uso vital ou epist6mico dos seres submetidos - , tais

felicidades, de resto, n6o comegariam a adivinhar o mais leve trago do que f6ra (e Adorno

odivinha ao milimetro toda a quilometragem dessa inadivinhovel distdncia...) a vera

fisionomia do Reconciliado, de cujo rosto s6 se'conhece menos que a silhouerre: o reverso

critico: o "icone hodierno" de cara fechada, essa imagocifra que € o opus nigrum

Malevitchiano.

Grave nio 6 apenas denegar a dimensio efectiva, nio do decifrar sinais estdticos

como c6digo incerto da incerta hist6ria, mas do habitar o belo; grave 6 escamotear que sem



esse avango, antecipagao e ilTenunci6vel presenga de uma experi€ncia sabida, e aut6ntica nos
seus momentos sublimes qualquer que o lodo do l6tus e qualquer que o htmus do humano -
a mdgoa do nosso sogobro, o t6nus do nosso protesto e o gosto do nosso porvir ndo sairiam,
ou da pentria do c6ptico que evitou qualquer verdade ao evitar qualquer erro, ou de uma
alucinat6ria geral de galvanizantes simulacros do "tudo est6 bem,' quer nos arredores de
Stratford-upon-Avon quer nos da Dysneildndia. E n6o se trata apenas de uma Rettung des

Scheins, de uma salvagio das apar€ncias, cifras tortas da verdade desde que revelada a
verdade de elas serem falsas, desde que esconjurada a feitigaria antiga donde prov6m as

obras de arte e as suas ilus6es transcendentais. Insistimos em que o belo artistico n6o se
Iimita a "apaiecer" - mesmo i assfdua ou devoradora frequentagio mel6mana, pict6mana,
bibli6mana - sem efectivagSo transmutante do seu mundo no nosso ou do nosso ao seu (e
mesmo o mundo pesado dos pesadelos criticos 6 um mundo maior, 6 um mundo expansivo, 6
um mundo que seria mais f6cil salvar porque ele pr6prio j6 se 6 a si mesmo a salvagio de
ocolTer numa imponderabilidade sobre-intensa muito sua e i qual, como diz Sartre,
respiramos protens6es liwes de personagens com a nossa respiragao - e, acrescentamos n6s:
respiramos sitios como os castelos em Espanha de Albert Flocon ou como Marienbad, em
Robbe- Grillet e Resnais; respiramos objectos; ou inatamos a chuva de Les Gommes -; e, diz
Ponty, o que se passa entre quando ele mexeu a ch6vena de ch6 no comboio e quando ela se
levantou tros linhas depois na manhi seguinte no quarto da quinta - ..o que se passa,,, quer
dizer: tudo, € o mundo - , passa-se por comparticipagio em n6s, nos movimentos
protozo6rios de adesio e de desvio com que o nosso corpojd est6 no mundo, e na verdade
ancorado bem a fundo de horizonte nele <(pre)disposto a tudo>, no horizonte de percepgio
como no horizonte de literatura, onde n6o menos dobras somato-imaginais de repercuss6o
vibrat6ria de mundo t6m e encontram lugar. Nio se limita, diziamos, a efectivar uma
reconciliagao no plano da nEo-efectividade (:Schein), devendo essa imago ser corrigida em
cifra (o que 6 mostrado esconde o que era a (n6o-)mostrar) e essa falsa compresenga em
promessa. Porque a aparigio instancia de facto uma sobredimensio da presenga, promessa
actual da sua pr6pria actualidade (escapando-se i sua pr6pria adveni€ncia na sua pr6pria
adveniencia' nesse abrir para cima que precisamente encontramos naqueles espagos

expirantes que na Alhambra se sobre-abobadam uns aos outros, ou num irnico desdobrar-se
sobre si mesmo); e porque a dimensio do belo 6 habitdvel. Por uma razio ou por outra, tal
dimensSo escapa a Adorno, excepto no que diz respeito i linguagem: a sua patria € a lingua
de Goethe.



A Alhambra depara-se-nos para al6m do local (a oscilag6o a16m / aqu6m do seu

proprio lugar, n6o apenas porque Mehr, mas porque "mais e menos para ser plenamente

aquilo que 6", para dizermos com Ponty; mas tambdm j6 vimos como em Adorno 6

reconhecido o Menos incubo nesse Mars: sc., os topico do sil€ncio e do enegrecimento, o

<<tenebrismo inverso>> de uma ofuscagio no meio da luz). O que parece indicar um indice de

acesso intensitivo i existdncia que s6 na consci1ncia a sds se resolve e ilumina. A emogio

sem medida, sem objecto/conceito, imersa indeterminadamente no nome dimensional dos

para-conceitos (com <conformidade-d-referancia-real sem referentes>>) de "c6u" ou

"infinito", nio anuncia nenhuma sociedade. Anuncia, sim, i sociedade. S5o, os c6us, para a

sociedade, ou esta para estes? Do posicionamento face a esta questdo depende tudo.

Se sio uma ilusio, nem sequer s6o para a sociedade. Se sdo um projectivo (como o

deus antropogdnico de Feuerbach), s6Jo-6o uma vez regressada a casa a ilusio pelo caminho

dos miolinhos de p6o. Dificil arrancar a um sociolatra como Adorno que o centrante e o

flanqueador de mundivid€ncia nio seja o imperialismo do social: como substantivo,

metr6pole, como adjectivo, colonizador universal, como adv6rbio, virus pand6mico. Um

elenco da morfossintaxe adorniana mostraria esta esp6cie de reconversor universal de

posigio de valor ou de posigio de sentido do que quer que seja: o que quer que seja,6 social

- novo transcendentale entis, tanto mais estranho quanto parecia derivar a sua dignidade

prestigiosa da sua especificidade determinativa e da sua regionalidade 6ntica. O psiquico €

social.Opoliticodsocial;esocial6ognosiol6gico,ahist6ria,anatureza,aartesuaantitese.

O pr6prio social 6 social, e dizemolo sem a menor sombra de degradagSo tautol6gica da

lhaneza dial6ctica.

NEo 6 inteiramente seguro que Adomo seja sempre um tal sociolatra, um

reducionista socioc€ntrico. N6o 6 seguro nem claro se essa bandeira, negra e de caveira

estampada, nio andani desfraldada apenas em fase critica, como astticia de Odysseus -
precisamente durante o percurso hist6rico, que ora e desde h6 muito atravessamos, em que os

principios de identificagEo coactiva regem a "vida estragada" <besch?idigtes Leben>. H6

momentos esparsos e esconsos em que parece ser a inversa, a vis6o de Adomo: a de um

social profundo, multidimensional, anexado, - ele sim, e por dentro - por tudo. No meu

recolhimento, sou com-outrem; na transfiguragio da subjectividade dos sujeitos e da

experi€ncia, congregado sou. Que uma comunidade de s6bios pl6cidos transcendesse um dia

o social, 6 falso quanto ao social transcendido (que ficou do lado de fora, que 6 tamb€m o

Iado de baixo, dos parapeitos abertos al-Andaluz), verdadeiro quanto ao transcend6-lo. Que
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tal comunidade seja uma invengio p6stuma da facado vencedora das intrigas amargas que

sempre entre os humanos tiveram curso, e curso palaciano mais que qualquer outro, n6o

desfaz a invencivel impressSo de um espago fadado no qual a inevitdvel sensibilidade-a-ele

se inscreve e grava a cada passo: cada linha e cada cdncavo sio jd o seu espanto e a
metonimia contagiante recebida dos que perscrutam os seus ritmos. O arquitecto e poucos

mais o haverio sabido habitar? Um social que subentende a transcensdo mas 6 sem uma e

sem para aonde; um social que ficasse atr6s do que de real ou de ludibrio os espelhos de

6gua, a "bela apardncia" dos paldcios Nazarfades imaginam ao humano, seria t6o pobre como

aquele que estd e em que estamos. Um social que nio reconhega que nio 6 apenas no social

que estamos, 6 uma prisSo. E a pior de todas: uma pris5o dialdctica (onde quer que

estejamos, isso "est6 mediado" socialmenle, ou pelo social, ou por condiqdes sociais, ou

historicamente, ou...). A 9" Sinfonia 6 uma hipotipose do social? A gl6ria que tal mrisica

presentifica est6 para al6m do social como o homem estd para al6m do homem (e se

Schdnberg j6 n6o comp6e nem pode segundo a ldee der Humanirrir, e se todos os equivocos

nos tolhem no nosso ouvir-Beethoven, todavia ele move-se, e n6s ouvimoJo...). Dizer que a

sociedade se autotranscenderd em 9'Sinfonra; que se transcender6 numa realidade sinfonica

est6tico-socio-onticamente superior d 9" Sinfonia; se autotranscender6 num equivalente

social-real ao aparencial-estdtico que 6 a f Sinfonia; ou que se autotranscender6 num

equivalente a essa supra-9u - passa a ser ociosa sabatina escol6stica de disting$es de razio.

Se aquilo a que o real passa 6 a um esddio superior seu ou a um estedio superior a si, ser6

talvez irrelevante do ponto de vista de uma beatitude liberada; nEo o 6 do ponto de vista dos

proprietdrios te6ricos ou prdticos, mais ou menos titulares e pontificantes, da liberagio.

Punhamos, sem a resolver, a coisa - a causa - nos seguintes termos: se entro i la Kant na

Alhambra e irreprimivelmente se me pronuncia o juizo "e belo,', somos todos

universalmente, num coro de que depois o de Schiller e o de Beethoven ser6 s6 uma parcela,

que pronunciamos esse juizo. A Alhambra 6 o absolutamente social, fulguragdo do absoluto

social-humano. Porque dizer"€ belo" nio me faz esquecer do p6o 6zimo nem da falta dele, o

'Jufzo estdtico" 6, pelo contr6rio, a convocagio da humanidade inteira a estar presente, n6o

na sua irrealidade descarnada de puros sujeitos contemplativos, n5o para um exercicio de

verificagio a priori de objectividade, mas como futuros, destinados e pr6digos filhos

habitantes deste belo, quer dizer, socialmente habitantes da dimensio ontol6gica e palaciana

deste belo, convocados a vir do modo social de habitar que era o seu ao modo de habitar, de

viver a sua vida, que 6 o que o ritmo do belo sublime da Alhambra, como belo habithtel,
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segreda no 4o andamento coral-sinfonico desse juizo pequeno, de tio kantiana estatura, que

reza: "6 belo".

Mais social do que nunca quando deixa de o ser.

Do que dissemos, condigio incancelSvel 6: que haja uma tal experiGncia de belo (de

um haver que haja de facto, de uma experi&rcia que realmente haja), que ela esteja

construida h6 sete s6culos na sua presenga ocidental, respondendo como nostalgia hesperial

em pedra ao declinar dos dias andaluzes de Kant e de Adomo. O pouco amor ir imensa

experiCncia v6ria - de modo algum unificada, como o implica uma antropologia etnocCntrica

universal de invariantes fatais que 6 afinal o mais perfeito exemplo daquilo que a

epistemologia critica do pr6prio autor mais radicalmente repudia e execra! - , esse desddm

do humano em nome da sua salvagSo, tara tio tipica do p6s-iluminismo secular, n5o deixa a

Adorno ver como a humanidade se encontra em preparagio continua, na sua experiOncia real

de vida, para abragar aqueles horizontes mais amplos de tenCncia em mundo, sem o rasgo

dos quais "a sociedade" teria por modelo... outra vez cabisbaixamente a si pr6pria, e aos

lampejos 6pticos e "fotograficos" (no sentido em que Ant6nio Telmo compara a natureza

panorimica e pelicular de Pessoa/Caeiro e a de Pascoaes), os quais, sem medula

experiencial, nada, como Scheine, t€m para "salvaf' - e a tudo, como cifra.

A relagio deste nada a este tudo 6 a de ohne Zweck a Zweckmdpikeit. Q.d., mesmo

diante de "nada" sen6o de um "aparecimento" sem experi€ncia real que o nutra nem

"Zweck" (reinterpretado em escatol6gico) que lhe garanta <verbiirgt> o prometido "tudo", a

Zweckmipikeit 6 essa "fraqueza [mas] inextinguivel" que urde o paradoxo da promessa, ou

"o nada que 6 tudo" (e desse mito que 6 o Dia quase se poderia afirmdJo - se poemas s6o

predicatiz6veis...) E entio numa tal impalpabilidade do ambiente kantiano que Adorno

precisa de injectar o importante teorema hegeliano da arte como conhecimento, e

conhecimento historio-gr6fico - revefifvel para o belo notural - , mas um conhecimento ao

mesmo tempo agudizado (acima e para al€m do conceito) e embaciado ou opacizado (abaixo

e aqu6m da existCncia perceptiva): € a cifra. O fnfimo experiencial, o minimo aparecimento,

sio agora objecto de um calafrio preciso sobressaltante: s6o lidos.Em vez do signo olimpico

do l"cryoq &rogawx66, a cifra 6 o "sil0ncio mirmuro" dos quase, talvez, nonada, um dia e,

no labirinto da halacha onde "tudo 6 signo" - a resignagEo irada que se atreve ao absoluto.

A cifra 6 ent6o o operador que permite inverter o ciclo dos tempos. Se estes fecham

anel porque, propondo-se um fim, a ele chegam e com ele acabom (o mito prop6e-se arazAo,
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e acaba nela; a razeo prop6e-se a mediagfio total capaz da coincid6ncia identificativa sem

rugas nem fissuras, e dev6m-na: 6 enfim e de novo a integral mitica antropoteoc6smica), a

abertura reflexionante do regime est6tico kantiano permanece em contrapartida <criticamente

puraD, q.d., - face ao em que o real sempre se toma - Iiteralmente em estado critico. Critico

6 com efeito o estado da pureza diante do impuro. E entio preciso que o belo diga respeito ao

real - e na historicidade da sua real-izageo -, mas nio demais (conhecimento que nio o 6,

pr6xis que espera; e, todavia, precisamente desse modo, disparado ao real inabalavelmente e

em absoluto, o que imp6e paradoxalmente a sua restrigio pr6pria: a dimensao do absoluto,

aldm-horizonte e al6m-hist6ria, 6 aludivel - encriptadamente). A cifra, por essa operagio de

vaivdm aos extremos, pelo seu cardcter sobre-cognoscitivo de escrila, recoloca a pertin6ncia

do estdtico em temos de interesse (o qual, como tal, 6 sempre j6 pnitico). A sua operagio de

vaiv6m extremo reverte o eixo temporal do retorno (o passado antecipando-se viciosamente

no futuro - no futuro da razdo: mito; no do mito: jd era razdo) ao reversibilizar

anamnesicamente tais extremos: o arcaico e o arqui-futuro.

A escrita 6 uma relag5o ao real n6o prevista pelas faculdades kantianas: a l6gica

aldtica transcendental inclui o juizo e atd o discurso silogistico, mas nem uma ars

combinatorla dos conceitos nem uma dos objectos como Sprache der Dinge. Do outro lado

do conhecimento, onde o corte cifrat6rio do atributo sobrevdm d lingua e ao discurso, torna-

os poerna e desobjectiva-os, desconecta-os da pertindncia gnosiol6gica directa: embora

conservando-os nessa orla do para-conhecimento que sempre ronda, entre imaginagfio e

razio, o seu severo e ufano ntcleo o'newtoniano" e que na verdade, em estrito oposto ao

positivismo l6gico, como pura judicialidade sem jufzo, puro turbilhonar espiral

reflexionante, propicia originariamente essa mesma possibilidade da "faculdade de

conhecer", e nomeadamente "como se" ndo ocolTesse senSo para o fazer. A "escrita" vem-se

introduzir nas costuras intersticiais por toda a parte deixadas vazias pelo regime de

dicotomismos kantianos: a escrita 6 "conhecimento, mas n6o de objecto" (sem nunca chegar

a incorrer no oximoro do "conhecimento est6tico"), entre o est6tico e o gnosiol6gico;

"escreve" entre juizo reflexionante e juizo determinativo como se inscreve enlre interesse e

desinteresse ou entre teleologia e teleoformidade. A escrita faz, como cifra, mais - e, como

cifra, menos - do que desenvolver as reflex6es que o simbolo d6 a pensar. A escrita - a de

Adorno - inquire que espdcie simbolo 6 esse que 6 dado, no Dia de Frederico da Prussia,

onde se inscreve ele, e em que territ6rio, em suma, se inscreve a Estdtica e a sua pureza. A
escrita 6 um socratismo a dobrar, critico de critico.
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Tema que 6 epftome exemplar do que dissemos 6 o do recruzamento entre o

primitivismo e o Novo, em abertura no primeiro capitulo da Teoria Estdtica, num quiasma

de que Poe 6 ainda hoje o paradigma insuperado, e cujo expoente porventura ser6 a pega

liter6ria dupla consistindo (1) no di6logo, n6o entre o logos "socr6tico" e o Corvo, mas entre

o crocitar que 6 log6ico [mito-+razdof, e o logos que se revela negro-opaco [razdo--rmito],

(6 o poema "O Corvo") e (2) no embate entre o mon6logo do raciocinador "teleol6gico" que

deduz retrospectivamente a explicada po6tica do poerna a partir do seu efeito final e do seu

fim efectivo - e a "corrente subterrdnea de sentido" que o afunda ab initio (6 o ensaio

"Filosofia da Composig6o"). Neste revisitar da obra estaria Poe a repetir

metadiscursivamente o "erro" do poema, de condugEo menos "rom6ntica" que socr6tica, sob

o signo da racionalidade min6rvica: a saber, o da fixaqio numa raz6o est6tica e "estatu6ria"

t6o im6vel como a sombra final. Assistimos assim i "estatuigio" branca-p6lida de um

principium reddendi rationis cujo interrogar por razilo e fundamento d jd o sombrar no seu

prdprio abismo (o abismo do "corvo", do daimon que o intima, que, seu pr6prio puro

reverso, o visita desdobradamente como, noutra narrativa, o fani sem merc€ o [duploJ Duplo

WilliamWilson [WW]) - , e vindo a abismo num ultra-fim da "Filosofia da ComposigSo"

que 6 o mesmo que esse ultra-fim constituido pelas duas estrofes uheriores d "illtima" do

pr6prio poema. Diziamos que a reflexio de Poe teria sogobrado no mesmo erro, nio f6ra

que, sabendo o autor muitissimo bem que n'O Corvo se trata de algo infinitamente diferente

do que do tema verosimil e plebeiamente aristocr6tico que propde ao vulgo, executa, na

ironia rigorosa (que encobre s€-lo, como Pessoa reputava a Swift contra Ega) da "Filosofia

da Composig6o", a sua obra-prima do espirito, ao qual, mediador entre razio e abismo,

chamou: "Trapaga [tripega] - como uma das ciOncias exactas". A reflexividade deste nfvel

terceiro nio pode ser dita: consiste em execut6-la. Um tal esquema enantiodr6mico, assistido

pela distAncia ir6nica, trapaceira, de bateleur, 6 aquele que lhe rege estruturalmente a obra

inteira dia e noite.

E agora o (trans)futuro cifrado que se antecipa no passado. O dinamismo

(transcendente) da cifragio impede a queda na figura morta de um in illo tempore

abstractamente antes-e/ou-depois de tudo, e n6o 6 tambdm a confundir com a dupla

virtualidade da palavra alem6 "einslig" (outrora e porvir) a que, sob a sua forma

substantivada, Heidegger recorre para sugerir que a "origem" (do que se dd a pensar; da

filosofia; do que se descerra) se dd a partir do "filturo", isto 6, que se guarda (fecha) e se

aguarda ainda <<desoriginando-se originariamente)) e sendo isso a "origem". (Bastaria este



sentido de abtheia para aniquilar sem sobras um certo 'ocriticismo" anti-"origem mitica" e

anti-"fundacionalismo" que o rodejar de alguma voga francesa tem conhecido, e por cuja

bitola mesmo um Adorno reage como ao que sup6e ser a trave-mestra de um pensamento da

magnifi cagSo principial).

Mas Adorno seculariza e "ocidentaliza" resolutamente o ambiente rabinico do

epis6dio exemplar e do Ambito comunitdrio do Povo em dimensio social-humana e cifra

est6tica, e, fazendo pagar a esta o prego da sua autonomia (se 6 significativa

"saussureanamente" por negagio, donde que linguagem-cifra, 6 outro do social mas tambdm

do real.-.), recolTe ao "social" como nome dos homens todos, nome dos homens entre si,

nome do condicionalismo que impede o homem, nome da comunidade que j6 n6o se oponha

em colectivo, em principio, em universal, em fim, em abstracto a esse homem singular que 6

Mais que o seu singular (e muito mais que a sua "singularidade" a esse nio-id€ntico da

Pessoa "excdntrica" que no reino dos fins encontrara um social Mais que'osocial". Seja, por

ora, que insist€ncia socioc€ntrica, reconhecimento de conterido metafisico na arte e recusa da

realidade efectiva desse contetdo, que nesta apenas aparece, formam sistema. Que n5o haja

uma experi6ncia real daquilo que nio 6 o social, que se reclame que s6 no social se possa

fazer experi6ncia dessas outras dimensdes - , quando, e s6 quando, ele pr6prio as for; que se

trucide sob a alegagio de ideologia, de apardncia ou de ilusio tudo quanto seja a viv€ncia

vdria e divergente dos muitos povos, dos muitos momentos do humano, dos muitos homens,

que se justifique essa trucidagio eom a necess6ria critica e esta com a necessdria liberdadg

pode levar a silogismo de mau fim. Adorno 6 disso salvo pela sua pr6pria excessividade

paroxistica. O processo critico d t5o assoberbante que nio deixa espago te6rico para alguma

chegada a corol6rios. Nada floresce nos espinhos negativos-determinados. Mas Adomo est6

longe de ser apenas o efeito auto-anulado da sua admirivel obstinagSo. J6 atr6s dissemos

como 6 a sua sagacidade que o leva A regiio sem nome que fica entre dois mundos. Mas s6

no fim af poderemos encontr6-lo. Ainda que quase todo o caminho seja Adorno.
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5. Representaqilo de exist6ncia e habitar de presenga: estar diante,

estar junto, estar dentro do quadro

Tarefa desta secgdo 6 conduzir ao conjunto das sec96es finais do capitulo mediante

um levantamento preliminar de pontos te6ricos susceptiveis de precisar a respectiva

focagem. E j6 sob a 6gide da "natureza morta" (sensu laro) como forma superior da

apparition e do belo natuml (que a sec96o 6. expor6) e no respectivo clima, que aqui se

procede: Chardin, Gerard Dou, Ruisdael, mas tamb6m Antonio L6pez, Kurosawa, van

Gogh... s6o os destinat6rios das linhas que se seguem. E de algum modo os remetentes.

5.I. Sil0ncio de som, de lugar onde e de construgio herm6tica

A quest5o te6rica preliminar que nos sai ao caminho (pelo qual acediamos a internar-

nos ji e sem delongas no sortildgio impergunt6vel daqueles quatro lugares crepusculares de

Chardin et alii) inquire se 6 o sil€ncio da natureza, como qualidade acirstica inteira e lisa, que

se torna enigm6tico (e, ent5o, qualidade sem6ntica e 6ntica), se 6 o encaixe fechado dos

elementos, em si mesmos claros, que faz silenciar o sentido, a 'hudibilidade" no6tica das

coisas. Nem aqui nos 6 guia supor literal o primeiro sentido: pois que talvez a aus€ncia de

som abra apenas predisposicionalmente i perscrutagio de um mais-silencioso ainda do que

isso - v.g, o silOncio de um lugar como a floresta de Ruisdael, n6o o silOncio bin6rio de um

som - de que o primeiro afinal 6 que 6 derivado como metdfora, e que, como grande sil€ncio

do lugar, da dimensdo, ou da presenqa, est| na mesma proporgio para com ele que ele para

com o som.

N5o bastaria, assim, sequer - diante da Grande Floresta llmaeem 12.] - baixar do

silCncio de som ao silenciamento do lugar perplexivo a si pr6prio: lugar que manifestamente

n6o est6 em mais nenhum outro lugar (no quadro de uma espacialidade perifdrica),

pendurado na parede, por exemplo (dilema: o alexandrinopreza o quadro, e pendura-o; o

be6cio pasma de ver uma floresta pendurada: aquele despreza o quadro, que d floresta, este

despreza as florestas e despreza esta, confundindo-as); lugar terceiro que nos 6 lugar e



espanto onde cismamos a vianddncia n6s mesmos sob a forma daquelas tr6s figuras-cifra

interrogativas, alheias, absortas e minimas que decerto van de Velde, talvez Nicolas

Bercham, cerziu no quadro do pintor de ermos, segundo o principio, nio da "divis6o", mas

da potenciagdo de trabalho - e de um trabalho de "especialistas na figura humana"

especializados outrossim na compreensEo intima da especialidade do outro pintor, e que 6

dentro dela, de dentro da interrogativa do lugar de caminho na orla da selva oscara, qrte

sabem desembrionar a sua tarefa de supostos peritos "de g6nero,,.

Por isso pedia Ruisdael ao maior paisagista de todos - van de Velde - que lhe

meditasse, por intermedio da Figura, a paisagem, a acabasse no vulto infimo desse solit6rio

que a devolve d soliddo. Ndo que as figuras testemunhem ou sequerpresenciem a paisagem:

s6o-a na sua pr6pria meditagio de si, simples tremura especular, como sio o ir do caminho, o

estar longe do longe o a cisma que d6 no ar que aquieta i hora das v6speras.

Contudo, mesmo esse baixar de luz (Goethe fala dos trimulos de O cemitirio judeu

flmagem 13.] como de "tumulos de si pr6prios" num tempo "mais-que-passado,'- abaixo

do tempo) deixar-nos-ia ainda depositados no plano de uma estdtica de conteridos. Se o

teorema de Adorno sobre o silCncio colhe, cumpre, ent6o, pedir i arte, ainda quando

consistindo ela em (mostraD), como aqui, o belo natural (onde, d "cerragio" "construtiva"

dos elementos do material, em ar1e, poderia corresponder o enigma inesgot6vel da

proporcionalidade da forma da "rosa" kantiana, ou a complexdo dos elementos de uma

paisagem, sobretudo se incorporando traga hist6rica: o moinho, o pin6cglo em extremo

horizonte, a ruina, no paisagismo holandds), um "sil€ncio" verdadeiramente tumular, mas

propriamente pict6rico; e de construgSo estrutural pict6rica, nio de visibilidade pict6rica,

seja elemental, seja composicional.

"Pict6rica" significa aqui: um sistema de linguagem cifrada registrador de carga

hist6rico-social, e de uma linguagem tio ao servigo disso que ela regista, que o seu pr6prio

momento de consist€ncia imediatizado - como quadro, visibilidade, significado do visivel...

- € apenas veicular do dito registo e n5o possui outro valor pr6prio senio o dessa astricia da

mensagem hermdtica. O momento de autonomia, nEo sendo "referenciante ostensivo", nem

por isso se agalTa ("hipostatieamente") a si: o reter-se em "suspensdo"/autonomia" apenas

potencia o "indirecto"f'transhistdrico" da sua sobre-refer6ncia ("melafdrica"/"cifradd') fo
paralelo Ricoeur/Adorno 6, a este nfvel, flagrante]. Quer dizer, se Adorno fustiga concepg6es

como a do realismo socialista, que hipotecam imediatamente a forma d mensagem (o estilo

imprimido pela forma sendo apenas um intensitivo de eficdcia comunicativa e mobilizadora,
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"perlocucinilia", do contetdo clarificado de uma mensagem orientada), e lhe op6e um

principio da autonomia da arte (a arte torna-se tanto mais e tanto menos social quanto mais o

seu negativo - no mesmo eixo kantiano-adomiano de potenciagio do "ohne" "apof6tico" a

um trans-, a um ultra- "superlativo"), essa autonomia perrnanece "monadologicamente"

(q.d., por dentro, e nio j6 por fora) vinculada i referenciagSo social: s6 que j6 n6o clara, mas

cifrada; n5o jA interventora e orientada, mas latamente considerativa i escala

"naturgeschichtlich" profunda integral "deste nosso" figurino social, que 6 o do s6culo XX

contempordneo de Odisseus. Ou seja: embora retirada na sua autonomia, essa consist€ncia

da arte no seu pr6prio momento fision6mico (que, cifrado, j6 n6o se parece com os contomos

flagrantes do significado social, que terio que ser ainda lidos e decifrados nele mediante - e

para al6m de - uma an6lise estrutural imanente) nio se deixaria hipostasiar, cousar como

" isto, faclo da pintura purd' , or) "materialidade da tela", etc., sem ilusSo: e 6 a aparCncia da

arte: como se a obra fosse este imediato absoluto aqui (mas 6-o tambdm, como apparition, e

j6 vimos a dificuldade dialdctica que aqui se levanta e que nos levar6 longe). Ou como se

fosse a Grande Floresta de Ruisdael, e uma floresta seja uma floresta seja uma floresta.

Como se fosse a voz da Callas. Numa palawa, a autonomia adomiana substitui a mensagem

social pelo respectivo hermetismo, para isso assentando por um momento todo o peso no

lado formal, mas para assim melhor dessensorializar este mesmo em cifra de intengio social,

usando a superficie visivel de Ruisdael, por exemplo, nio como a instincia propriamente

aut6noma da obra, mas como o lugar de uma escrita estruturante de elementos principais,

secundariamente em termos de pintura, os quais h6 a reencontrar acima da visualidade (e da

visibilidade) ingdnuas e apenas pretextuais: como legibilidade. A autonomia 6-o, em

simultAneo, de com tema ideol6gico, de um lado, e de com estratos sensiveis, matdricos e

formais-sensiveis, os quais ali6s se aliam entre si na arte empenhada segundo o principio da

sinergia ic6nica: acesas cargas ideativa, emocional e sensorial como que em tripla dem5o

sobre o mesmo sulco). E esse o sil€ncio silenciante a que Adorno quer votar o sensfvel no

seu poder evidencial de sensivel, e estranha-se enteo que, tendo sabido reduzir este a pura

linguagem (as cores ndo como elementos exteriores para uma, mas elementos internos

historicamente numa), nio confie no magistral achado te6rico e continue a esconjurar o

regressismo e apar6ncia "ideol6gicos" com que o sensivel ca6tico e sirdnico - que salta, de

dentro da jaula intelectualista da sua mediagio consumada, na imediatizagdo em que esse

mesmo processo redunda, a desposar o irredutivel da presenga sensfvel dada do mundo -
ameaga o que vem afinal a ser um normativismo universalista est6tico da torre de marfirn

adorniana. (Reencontraremos este t6pico na discussio da heranga "plat6nica" do belo
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inteligivel em Adorno, cf. Cap. IV). Aceder a estas telas como a imago, e nio a cifra, e como

ao fascinio pict6rico/natural pelos seus conteridos em atmosfera, ou em termos de uma

semi6tica ao nivel ic6nico, dai exaurindo reflex6es em metafisica e ontologia, eis o que 6

an6tema em regime adorniano.

A n6o ser que - a nio ser que todo este mecanismo de seccionamentos que op6em

imago a cifra, belo natural representado e belo artistico representante, presenga e

representagSo, construgio mediadora e apar6ncia de imedi atez do resultado, arte e social,

contetido e estrutura, niveis de superficie e de profundidade, arte e vida, sensivel e

inteligivel, individuo e sociedade, mat6ria e forma, sujeito e objecto - a nio ser que toda esta

colunata, garantindo embora uma esfera de consideragio que 6 absolutamente indeclin6vel (e

a decifragio, por Adorno, na linha que vai de Bach a Boulez, da evolugio do material

musical como uma hist6ria essencial da racionalidade 6 a esse respeito, se nio inteiramente

convincente - porque haver6 talvez vdrias hist6rias e at6 porventura diversas historialidades

- , todavia esmagadoramente impressionante), por outro lado, descure, ou ignore, ou teime

em rebater uma dimensdo da obra artistica que serd a mais pr6pria da arte e que resiste ir

retrojecgSo naquelas.

5.2. Como construir a existGncia?, ou o argumento ontol6gico da

construgeo

O pr6prio Adomo discute com plena lucidez o tema, assumido no seu 6mago de

questio: se a construgEo que produz um Mais construido - a apparition - permite ou nio que

este inverta a relagdo de mediagio, imediatizando-selhe como um Mais que 6 mais que

"construido", e que pode s6-lo porque era o pr6prio construir que procedia j6 repassado desse

senso mimdtico da transcend€ncia (por muito que esta s6 ocorra na presenga coisal da

mediagSo construtiva, s6 com a qual, diz Adorno, desencadeia "ignesc€ncia", e da qual assim

s6 se pode separar in praesentia: ou melhor e transgredindo Adorno a partir de Heidegger, d

qual eleva consigo, reinstaurando o proprio sentido da res, do reico). Uma estrutura afim de

autoprecedCncia tdlica atemdtica a expressou Kant sob a figura do g6nio.

Porque aquilo que se trata de construir, de artificar ao fio dos lentos e tenazes

expedientes de mediagio do saber oficinal e seus segredos, 6 - sempre; e por excel€ncia nos



quatro quadrantes pict6ricos escolhidos - , n6o um comp6sito formal mas, como no

argumento ontol6gico, a modalidade da exist€ncia como tal. Aquilo que o estruturo-

formalismo desexistenciante, dessensorializante, desmaterializante de Adomo designa

"momento" <Augenblick>, e a que Norbert Zimmermann consagftr uma belissima

monografia, reveste na verdade a natureza do acontecimento.E n6o o de uma apar€ncia, nem

uma aparOncia de acontecimento, sen6o que o prdprio acontecimento como tal (nem

artistico, nem cifrado, nem reconciliado-social) da presenga.

Como construir - a presenga (e n6o a sua forma)? Como mediar formalmente - a

exist€ncia como tal (e n6o a sua categoria modal)? E que presenga 6 essa, e a de qu6?

Se o Mais que aqui est6 em causa nio for homog6neo ir ordem da proportio

construtiva-produtiva, se for mais que a pr6pria resplendentiaformae supra partes materiae

proportionalas, onde Alberto Magno j6 nos faz ascender um grau acima da forma, ai onde se

acende por fricgSo processual [Adomo] a resplendentia [A.Magno] (na relagio ds partes

proporcionadas: e isto, que para o escol6stico define a ratio pulchri, define para Adorno,

numa parSfrase que 6 na verdade uma tradugio literal de pensamentos, a o'linguagem" do

belo, Zilndung von Ding und Erscheinzng "ignesc€ncia de coisa e aparigio") - se este Mais

for, nio resplandec€ncia, mas a pr6pria lux (de que a proportio poder6 ou n5o considerar-se

participante degradado, cf. Cap. [V), heterog6nea, transcendente, voltamos a perguntar:

como construir aquilo que nio 6 da ordem do construivel nem, de todo, da da construgio - a

presenga, o acontecimento - , visto que n6o se faz nem se pode fazer outra coisa, em pintura,

do que pintar - v.g., como diz Denis, "assembler en un cerlain ordre", ou seja, construir,

produzir um constructo com a apar€ncia de madona ou de cavalaria em batalha, com a

apar6ncia de um estranho aparecimento em exist€ncia que n6o 6 bem prosaicamente o do

pr6prio quadro, nio decerto, magicamente, o da coisa representada, mas n6o tamb6m apenas

o da imago como tal dela?

Parece que as duas pontas por onde comegamos, e que se dirigem uma para a outra -
nio se tocam.

Na verdade, nio se podem tocar.

Porque pintar nio 6 "construir", sem que seja tambdm um pOr uma presenga. A

presenga nio tem que resultar da construgEo-qua-construtividade dela, porque 6 ao mesmo

tempo ela que resulta do estar a ser posta, existenciada - sobre a tela - algo como uma

"construgio". O "puro estrutural" 6 tao hipnotizante que se esquece que a construgio € posta,



e, a neo ser que a existdncia volte a ser um predicado real ou realissimo, ndo 6 mais um item

da constru96o, n6o 6 construivel (como tambdm ndo € desconstruivel, como Adorno tende a

sonhar para o seu deus Kunstwerk, que j6 existiria suficientemente, e muitfssimo melhor, iz
mente, na exahe Vorstellung, essa consagragio aberrante do representacionismo - e da

operacionalizagilo da existentla - que seguidamente discutiremos). Se a constru96o o 6

de tintas, 6 entSo com tintas, a saber, n6o sem tintas. Donde que esse aspecto <existencial>>

da obra seja inextirp6vel, por mais que formalizemos como material-linguagem o valor-tinta.

Como na moeda, se o dinheiro 6 o valor, este ruiria em todo o caso sem o latio, como de

resto quaisquer 100 talers. Como a mrisica alui sem a voz da Callas. O expediente adorniano

de se socolrer de mrisica * do componivel sem som, i parte do seu pr6prio elemento - nio
vingarii, como mostraremos em apertada arguigio na Terceira Parte. Se a mtsica n6o parece,

ao com-por, p6r uma presenga, ao contrArio da pintura, isso mesmo determinar6 o momento

posicional do Nach-machen (da performance como um "imitar" ou "fazer segundo / de

acordo"), ou que o Nachmachen seja um momento posicional: e que a obra n6o seja a sua

esfericidade at6pica de"composigdo", quer dizer, que tenha que ser escutada para ser a ela

que escutamos. A 5'Sinfonia que se escuta n6o 6 a "Composigio", mas l) o som 2) dela: e

s6 ambos sio 3) a pr6pria obra, "a mfsica". Poucos compositores haveriam de convir, com

Adorno, a serem-no de composigdes, e nio de... mfsica. Poucos mtsicos quereriam ser

musa.

5.3. Da exist6ncia ir presenga: compresenga corporal, assentamento

Ontico/diatopia representacional, lugar e acontecimento de

presenga

Mas este 6, ainda um sentido espririo de existOncia ou de presenga. Interessa

compreender como 6 que o pr6prio construir pict6rico, afluinte nessa sua posig6o - aplicag6o

sobre tela - de si em existOncia (e o Factum da vigOncia de presenga da obra 6 inedutivel i
imago, assim como o som apresenta um quinto parimetro - para al6m de timbre, altura,

duragSo e intensidade - que 6 o que distingue som gravado de som presente, qualquer que

seja a acuidade de presenga das colunas de som), encontra os tragos da posigao de presenga

(visfveis ou invislveis [Merleau-Ponty], mas sempre construtores). Porque, mais do que



suscitar um fen6meno de aparigio de algo em presenga, a grande pintura celebra

tematicamente o pr6prio car6cter da presenqa, isto 6, n6o apenas faz entrar em presenga

florestal as figurinhas de Berchem, mas faz entrar em presenga, atrav6s das figurinhas e da

floresta, o carScter de presenga da pr6pria presenga, tal como ela se revela insondavelmente

nessas fieu1as e floresta presentes.

Mas hi "florestas presentes" - ou "apenas" o quadro delas, ou elas no (seu) quadro?

E presente num presente delas ao nosso e a n6s, ou numa comum copresenga delas e de n6s?

E que uma coisa 6 o problema do modus faciendi pict6rico para criar ou construir a aparigSo

de uma presenga da floresta (nem real, nem quadro, nem imago); outra, para criar ou

construir essa aparigio como uma que nos intime, ou em que n6s nos embrenhemos, ou as

duas coisas. No primeiro caso, o fen6meno defronta-se-nos (6 aquele regime das muitas

colunatas dicot6mico-dial6cticas); no segundo, ifr W estamos, num envolvimento de chair

(Merleau-Ponty) ou de corpo imaginal (Jos6 Gil). Ou de ln-sein (Heidegger): ser-juntode,

"estar junto" (L6pez). E, entdo, deixa de ter importdncia se o acontecimento 6 real, aparente,

cifrado ou outro, porque se trata, precisamente - do acontecimento, na sua verbalidade

advindo como presenga. E deixa de importar se acontece no quadro, do quadro a n6s, ou a

n6s e ao quadro: pois que quaisquer as perip6cias do envolvimento e das permutas de

observagio, o acontecimento de que se trata 6 aquele em cuja entrada sempre j6 previamente

estamos e aonde, "diante" do quadro, regressamos.

Neste segundo caso, o pr6prio acto de pintar nio consiste numa neutralizada

construgio de materiais tendo lugar no locus ass€ptico da obra, mas numa comparticipagSo

corporal do pintor que - diz Ponty - , i pintura, "apporte son corps". A rotagdo de eixo de

paradigma 6 colossal, de uma est6tica fenomenol6gica da percepgEo do mundo a uma

est6tica dial6ctica da construgio de um negativo critico do social encriptante da sua

reconciliagio. Nio que tal dimensSo seja ignorada por Adomo - basta ler as pdginas que

dedica i hip6tese de uma origem da notagio musical no gesto corporal, no ritmo expressivo

de movimentos, e nio na equival€ncia gr5fica do puro fen6meno actistico; e atentar na

persistOncia do tema do corpo faciente mimdtico <nach-machen> na restituigao performativa

daquele gesto origindrio de musicar que desorcadeara o trabalho de compor. Sucede 6 que, a

contra-senso, repudia um avango hist6rico da organizagio do material na actualidade em

outros termos que n6o os da sua racionalizagEo crescente e integral, nomeadamente nos que

fossem os da promogio de uma modelar reconciliagdo ratio/mimese, que perigaria entretanto

ceder i fascinagio do regressivo.



A ilusio de Adorno, aqui como, por equivaldncia, em todos os casos an6logos, 6 a de

que o trabalho de construgio se realizaria "sem ningu6m" e na objectividade neutra das

relagOes de mediagEo do material consigo mesmo: como se o pintor nio estivesse projectado,

em vdrtice de acontecimento, nas manipulag6es de encaixe de tintas, de motivos

construtivos, que vio tendo lugar no seio do pr6prio visivel, sem a vig$ncia em-aberto do

qual a "construgdo" n5o teria lugar algum de presenga.

Se o trabalho do corpo poderia ser explicativo, por entremeagio, da viragem m6gica

heideggeriana dofecit emfoctum esl - um "aparecer feito,, que 6 fazer..aparecef, -, n6o 6,

por6m, ai que se esconde o factor que andamos perseguindo. 6 precisamente gragas ao f,acto

de "a obra" nio ser nem o quadro (a floresta n6o "estd" ..na tela,'), nem a imago (a floresta

condensa o seu pr6prio lugar nela mesma, n6o 6 repraesenturio vogando sem espessura de

lugar para lugar), que ela se liberta para, por assim dizer sem modo de presenga especifico
(nio quando vemos o quadro, mas quando "nos fixamos" nele, quando o "colonizamos,, ou

lhe estamos juntos), por isso mesmo deixar revelar-se a estranheza do seu modo

incaracterizdvel de presenga. ora, tal n6o se "constr6i,,, porque, se se pinta, e je l que se

pinta, nesse lugar transvisivel que trespassa o quadro bidimensional onde o pincel todavia

embate; mas sem limite, que o acordasse e ajustasse a um m6tron de existdncia - antes num

mergulho mole. Esse ir-se fazendo presenga "af" (cujo onde € (n)ele pr6prio e 6 o da

"constru96o", Que por sua vez s6 6 a dele porque nele toma lugar como no seu onde), esse ir-
se fazendo floresta e belo natural por parte do quadro e do belo artistico, essa translocag6o do

pr6prio quadro para o sitio da sua "pintura" e desta para o puro sitio aparecente, liberta-se

suficientemente dos modos habituais de captura da presenga em "exist€ncia" t{tica e frontal
(exist&rcia ou material, ou imaginada, ou representada, ou designada...) para queo pr6prio

da presenga possa surdir remetida a si como tal: a sua insistente adveni&rcia: que o quadro

exprime, no crepuscular da curva mal iluminada, sob a figura de interrogativos asteriscos que

6 a dos transeuntes ignotos, um dos quais, na borda, faz nio se sabe o qu€ de distracto e

alheado, cismando por terra. Ora, o diferencial 6 inconstrutivel. Se um modo da presenga

logra ver-se suficientemente desgarrado das t6picas habituais da existdncia, se ele 6 sem

Iugar preciso por nio coincidir com o lugar de nenhum lugar (eomo Ponty nos diz das

pinturas de Lascaux, aqudm e al6m parede), enteo neo apenas os aspectos construtivos e

tem6tico-conteudais que co-significam a apparition (caracteristicos e enfdticos nas naturezas

mortas sensu lqto herdeiras do sfumatto, do tenebrismo, das exposirio / exhibitio extremas

das crucificag6es e deposig6es), mas sobretudo e directamente esse surgimento "entre cdu e
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terra" (do fogo de artificio, que Adorno reconhece mas desaproveita), surgimanto n6o-t6tico,

n6o fixado em existente posicional (em mehr gesetzt, diz Kant), sobretudo esse modal do

acontecimento de presenga pode ent6o libertamente rerneter, em diferencial ou discernimento

de si, para o pr6prio dar-se sem anteparas (ontol6gico), uma vez desfixados os absortivos e

obnubilantes <<pontos>> de assentamento 6ntico dos existentes e no existir.

<<Pontuamentos>> de que faz parte o car6cter frontal e de-frontante dessa Setzung qtue

6 a do ob-jecto, quer dizer, que supde uma estrutura de bi-posicionamento (analitico,

sint6tico ou dialdctico, pouco importa) com que s6 h6 uma tal posigdo se diante de, e "para",

uma outra posigio, que a pde, ou para a qual ela se pde: 6 a articulagio sujeito/objecto. Ora,

errariamos por completo se supus6ssemos dever integrar aquela indicagio pontyana sobre a

"falta de sitio", de lugar coincidental da pintura em relagio i superficie fisica empirica que

ela todavia ocupa, "onde ela est6", nos termos desta articulagio biposicional sujeito/objecto

- como se se tratasse de um oscilar milim6trico para diante e para tr6s flutuante em torno de

um "fiel" central im6vel e "real". Uma tal <liwe imprecisio est6tica>> continuaria a ter lugar

no seio de um espago de colocagio frontal, estruturado pela correlag5o 6ntica biposicional de

lugar posicional de sujeito / lugar posicional de objecto, e a aparigio teria lugar nesse espago,

dentro dele, ai na frente, ou ai no z€nite, ou ai na obliqua, ou ai no ocaso, ocorreria

circunscrita num lugar coordenSvel da sua circunscrigio geomdtrica, como coisa dentro de

coisa, ente dentro de ente e da totalidade 6ntica somat6ria do mundo. Ent6o, poderiamos, por

um foco de ateng6o, entrar vivencialmente (nesses dominios>>, nesse (espago estetico) que

se nos abre diante e que, na verdade, nos faz por um (longo) momento o'perder o p6 do sitio

onde estamos" e venno-nos "transportados" musealmente. O Sonho van goghiano de

Kurosawa executa um tal itinerorium exemplar, como veremos adiante no capitulo. E,

por6m, incerto o que isso significa: se uma deslocagio de um sitio pontual e de um modo de

exist€ncia para outros, ou se uma particular e mesmo exemplar intensificagio do encontro

"zaJt' coisas e "no" mundo.

O que entretanto se passa 6 que, gragas ao agenciamento dessa aportagEo do corpo

faciente e performativo do pintor que se envolve e est6 originariamente projectado no

"lugar" da "pintura", este irltimo nio recebe o estatuto de sito (flutuantemente) ai diante a

tr€s metros, ou is distincias acomod6veis variabilfssimas em fun95o de iluminagio,

dimensOes, estilo, etc., que experimentamos em museus: ele forma lugar adveniente

origin6rio consigo mesmo (ai o pintor ou o composilor, ai a obra, ai o espectador ou o

auditor), e instaura o espago de lugares que 6 o seu (o "mundo da obra"), abre adveni€ncia de
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Iocalidade e espacialidade a partir da sua pr6pria adveniencia, e 6 ele tamb€m que abre - por
localizagdo origin6ria em acto de advenidncia ..pairante,,, metempirica, de lugar, e n6o
sediada j6 num preciso ou impreciso lugar de advenidncia - a tarefa de composig6o
construtiva qtJe converge para o seu Mais epiftnico, mas que ndo 6 ela que o constitui
atrav6s desse babelismo sisifico-prometaico que erige e conquista por edificagio desde baixo
e segundo o hirmus e humildade de suas cumulativas leis, dribias escadas de Jacob.

Lugar (6ntico) de presenga e acontecimento (ontol6gico) de presenga, une-os o trago
do seu diferencial- E tal como a obra n6o se localiza no espago (coisalmente dentro dele
dado, como presente e fixada em exist6ncia d di-stAncia frontal e ob-ponente dessa atribuigio
de sitio), assim n6s nio estamos no espago como ponto 6ntico fixado frente a ela numa
relagao de distincia que de mil maneiras - a posteriori ou a priori - encurt6ssemos ou
"cobrissemos", desde a cognoscitiva ir vivencial ou, ironiza SZ, $ 43, d realista ou ir idealista.

Quanto a Adorno: sensivel d apparition, ontologicamente cego, surdo e mudo, o seu
intento 6 localizd'la no dmbito das coordenadas de mundo assentes (por uma est6tica da
imponderabilidade, 6 certo, mas nio por uma sua ontologia), e de procurar explicar a

caracteristica inversf,o relativamente i gravitagio empirica em termos de um efeito de
construgio que 6 verdadeiro como efeito, aparente como pretendida autoconsist€ncia
imediata (apagando o rasto do seu ser-efeito) e de novo todavia verdadeiro como cifra do que
assim, em efectividade-real <Wirklichkeit>, um dia o fosse.

5.4. Estrutura <<auto-inclusiva>>/ex-stdtica do Da-seinl o In-sein como
modelo ontol6gico para o modo-de-presenga da obra de arte

Quanto a Heidegger: coqiuga-se aqui o contributo de tros fontes distintas - Da
origem da obra de arte, Arte e espoQo e Ser e tempo, $$ l2 e 43 - as duas filtimas permitindo
trazer uma decisiva precisSo elucidativa ao passe (quase de m6gica) da construgio d

aparig5o, em uK, vai sendo dito por sucessivos ddgradds: fecit --, factum est --+ DaB (UK
734). o momento "construgio" integra-se na pr6pria obra (tal como em Adomo, que
praticamente anula o cabimento de uma po6tica, entendendo por ..constru9io,,, nio o
procedimento da liga autoral, mas a pr6pria processualidade constitutiva imanente da obra,
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que nela n6o 6 ali6s mem6ria gen6tica empirica) e surge com e pelo puro surgimento dela.

Faltava a ligagdo fulcral do tema da adveni1ncra surginte de presenga ao do lugar de

presenqa e ao modo da "nossa" compresenga ai <Da>, evidentemente supostos no campo de

inteligibilidade em que as p6ginas de Heidegger banham, e de muito perto sugeridos e

solicitados pela caracterizagdo da obra de arte como irradiagio instauradora recentrante e

<<re-acontecente> da regiio onde se implanta - eX.g., o templo - como regilo que ela im-

planta (o templo, os sopatos de Van Gogh). Sublinhe-se tambdm como uma compreensdo da

obra em termos de "construgio" 6 devedora da concepgio representacionista cuja metafisica

e cuja Erkenntnistheorie de Sujeito/Objecto Heidegger desconstr6i. Claro que, para um

Adorno, a perda dessa condigio disjuntiva, a um tempo critica da irreconciliagio entre

realidade e "representagSo" (promessa, cifra) e teatro dialdctico do pathos, nio o do

surgimento, mas o do insurgimento, redundaria numa muito ideol6gica am6lgama

quietista... Questio essencial, e por isso a reter e a reter-nos sempre. Merleau-Ponty, em

pano de fundo, facultou uma ainda mais concreta dilucidagEo da quest6o.

Assim, o espago / acontecimento da obra deixa, tanto de estar localizado num lugar

p6ntico de exist€ncia, como de se deixar localizar num lugar estatutdrio do espago categorial

modalizado dos tirulos de presenga: representagio, mimese, pintura, realidade, belo natural,

belo artistico... Tal como na retoma pontyana da Analitica do In-der-Welt-sein em termos de

"incorporagdo" e chair du monde, o espago t6pico volve uma qberturq de dimensdo que nos

congloba (e estamos no espago ainda por nomear da Grande Floresta de Ruisdael, sendo

esse afinal - eccol - o seu nome e o seu lugar: esse espago, o 0nico que, na sua fgnea

apresentagio, "h6", 6 nela e 6 o dela, mas nio "existe" - 6 um espago que nio tan qualquer

exist6ncia fixada, quer por exemplo representacionalmente no quadro, quer de facto no lugar

real que este lepresenta e iconicamente referencia - ), e estamos corporalmente mobilizados

a ancorar o nosso pr6prio espago de corpo a fundo de horizonte no visivel, nos confins da

floresta e al6m destes, nos que o escuro, esse transporte, nos adivinha, rebatendo a diferenga

e dist0ncia "entre n6s e ele" em dobras conjuntas de uma visibilidade na e da qual a presenga

da inst6ncia vidente € n6o s6 estruturante, mas "habitante" ld jd, e nio apenas desde aqui e a

portir de agora; assim tamb6m isso que estd presente, sem confiscag6o na exist&rcia,

perdido o lugar, perde tamb6m o estatuto categorial, sempre sinteticamente dquele associado:

aquilo que "no quadro" de Ruisdael - v.8., no espago dimensional ontofenomenol6gico que

6, nio "o quadro", mas a abertura em visibilidade em que, p.ex., a sua bidimensionalidade

(2D) intersecta com a "tridimensionalidade" (3D) desde a qual e na qual ela 6 visfvel apenas
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como 2,3 D, ou 2,4 D, ou 2,01 D, ou seja, em que qualquer .,estar,, 6ntico est{ estado na

propria relagfio de aperidade (sem lugar) em absoluto de todos os ondes - , aquilo que no
Ruisdael do Kunsthistorisches Museum de Viena 6 A Grande Floresta, perde o estatuto de

lugar-quadro e de belo artfstico, perde o estatuto de lugar-real-referido ou belo natural, e
despreocupa-se da casuistica de se se trataria de um belo natural (embelezante),mostrado por
um belo artistico, de se um belo artistico mostrando um belo natural (embelezado). <Eidos

sensivel>> da Floresta, 6 nesse lugar intersecgio de todos (real, imaginal, perceptivo,

representacional) em que se medita em essdncia o florestal, ou o sildncio, ou o habitar, ou a
presenqa - ou as madonas e os cavalos de batalha - , 6 nesse lugar que a pintura (ou a
mtsica, ou a poesia) consiste e aonde nos convoca. O aspecto de "que ele seja', <daB es sei>

6, no ginero seleccionado - o da natureza morta, stil life, bodegdn - , por assim dizer auto-

referencialmente reforgado: 6 esta a pintura por excelCncia do silencio, do habitar, da

presenqa - porque os pr6prios espagos "representados" sio espagos reflexamente intrigantes,
problem6ticos para si mesmos, quietos demais, concentrados demais no seu momento, ou

assistindo A presenga do caracter "morto" das coisas surdas-mate como ainda presenga sem a

distracgio existenciante do seu bulicio de estar vivo.

Aquilo que tal pintura (porventura toda) visa restituir 6, pois, como diz Adorno, nio
um belo natural, mas o [ser essencial do] belo natural. Assim Ruisdael: nio uma floresta
(real vs. representada), mas aqueles trbgos de "uma" floresta que mais sejam o do florestal

como tal; os do "eidos", que n6o existe mais no quadro do que no mundo - que 6 a
mostratividade de si em "quadro" e "mundo" (e cuja consistCncia n6o 6 outra vez a de outra

Coisa, o 3o Homem, mas a da mostratividade como tal). Esse cruzeiro dos acontecimentos

elevados i sua manifestatividade - ao seu Dap - e esta, mostrada nela pr6pria como

meditagio "auto-remissiva", 6 o fen6meno que, sob a designagio de Acontec€ncia,

procur6mos colher por aproximag6es descritivas que apresentaremos na sec96o seguinte. 6
nos seus termos - e n6o nos da "descrigio de quadro" - que cabe entender-se o que, na

presente secgSo, se dird sobre a pintura de Gerard Dou ou de Jakob van Ruisdael. A aparente

est6tica de contetdos em que recairfamos 6 outrossim a da Presenga deles e a da sua auto-

remissio tem6tica como os contefdos modalizadoramente configuracionais da pr6pria

presenga.

Que se pode entender por uma tal auto-remissio? Que tragos precisos de

"constru95o", Que temas e matizes modais de atmosfera podem bem estar a reforgar

pleonasticamente, numa obra pict6rica, esse instaurar um abrirde-espago que'.se habita,,,



isto 6, que 6 visto "incorporadamente" desde o meio dele, e n5o desde a orla perif6rica da sua

observagio 6ptica? Redobrando nele o mesmo gesto de habitar silente de mundo e de

surpresa da presenga com que ele nos intima junto dele. Se toda a pintura instaura um espago

que, como espago peculiar da aparigio - do surgimento, nio em presenga, rnas do haver

presenga - , convoca, por intensificagio ao modo do estar em presenga que 6 o do In-sein (o

do habitar, em que estamos "facticamente" arrastados, o do puro "des-fechar-se" desse -
"haver" - ); q.d., se toda a pintura repete a condigio de aparecimento em que estamos, mas

ao grau acima de a fazer aparecer em todo o seu desencadeamento a partir de um ponto de

intensidade ele pr6prio "aparecido" e em aparecimento - a obra -, mas nflo quedado como

existente ontificado no seio do magma substante da totalidade das coisas que h6 no mundo e

como esse mesmo mundo (6 o que Heidegger nota a respeito da obra de arte como estranha

(re-)instauragio de al€theia no seio de alOtheia) - h6 uma certa pintura que pinta isso.

Duplamente temdtica, ela manifesta e instaura no seu espago a pr6pria relagio de habitagio

de espago, ou mostra-se nisso que 6. Nio estamos diante de representag6o, mas habitamos o

espago-lugar que se nos descerra como, nio*um sitio", mas um em-acontecimento que vem

situar-se. Exactamente o mesmo fazem as pinturas de Berchem nos espagos de Ruisdael.

Exactamente o mesmo faz Ningudm no espago ex-stdtico da presenga de Antonio Lbpez.

O que € que"constrdf' digamos...: a quietude de um fim de tarde? Se a quietude for

entendida como um produto gest6ltico, ou mesmo transgest6ltico (a transcend6ncia do

Mehr), ndo haveria quietude - apenas o segredar paralinguistico das coisas prometendo-a.

Nomundoirreconciliado,aquietudequeh6,n6oo6-€,oque6,n6oah6.Omesmosediga

da liberdade atacada e defendida a misseis nucleares do documento de 1950 (GS 20-1, pp

390-3)... Nio as h6? Para uma concepgio que faz da quietude o produto de uma produgio

construtora (a concepgdo sociol6gica pura e dura da arte como produgio social

arregimentando forgas e relagdes de produgio, de que Adorno faz gala por exemplo numa

Introduqdo d sociologia da mrtsica (p.ex., no Posfdcio), ser6 natural a renit&rcia ern

reconhecer que a aparigio ndo seja a de um aparente [que 6 mais que mero aparente], e que

ela n6o acontece "na realidade", na verdade, porque 6 aparigio do pr6prio acontecer de

realidade. Se, em fim de tarde, a quietude aquieta o "constructo" de coisas tornado

sossegado, a pintura que pinte as coisas quietas pintar6, n6o uma construgio das coisas

aparentando a quietude, mas a pr6pria quietude - como pintar6 o veludo do p€ssego, e o do

veludo, e os tornani aparig6es, vale dizer, inauditamente familiares: "veludos como os destes

p6ssegos n6o existem", diria o ordenanga ao oficial de At 127, assim como <<hA um certo
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veludo do p6ssego de Chardin que 6 t6o veludo que n6o h6 senio o sangue que possa ser

mais vermelho>, parafraseando Vl 174, no passo onde Ponty cita liwe paul Claudel)

[Imagem 14.]. Mas destoutra construgSo entre azul e mar, sangue e vermelho; da l6gica da

proposigEo que compara a incomparabilidade do simb6lico (entre o mais vermelho e o
menos azul); e da reinterpretagSo da metafisica da met6fora (entre sensivel e inteligivel) em

termos de quiasma visivel/invisivel como sobrevisibilizagdo do invisivel velado-cifrado (o

trago da hiperpotenciagio, comum a todos os regimes do negativo, de Hegel a Saussure, de

Heidegger a Adorno e a Ponty), ainda 6 aqui muito cedo para tratar.

No $ 12 de Ser e Tempo aborda Heidegger o modo de presenga que € o do habitar.

Qualquer presenga da Floresta de Ruisdael , da taga de cristal de Chardin llmasem 15.J, cujo

modo de presenga fosse o de uma exist6ncia, requereria talvez ser construida ai, no quadro -
fixada a essa lamela determinativa do seu lugar no seio do sistema encaixado de lugares

espraiados na extenseo espacial segundo a articulagSo do continente e contetdo, do onde e

colocagio, de substdncia e acidente, de deus e o mundo, sujeito e objecto - tudo fixado
perante essa outra existdncia aqui, que, por uma relacionalidade ou sintdtica, ou dialectiea,

entio se estabelecesse numa relag6o de "encontro", de"bef,, com aquela. por exemplo a

relagio de conhecimento, ou a relagio pr6xica. E mesmo se essa relagio j6 est6 aberta

antecipadamente e 6 no seio dela que de cada vez ["empiricamente"] o sujeito e o objecto se

v6m perfilar em correlagio - como em Kant -, tal deve-se ainda a um acesso secund6rio, a

uma projecaio gnosiol6gica origin6ria ["transcendental"] sobre o ponto de existhncia extra-

posto, ob-posto [a "coisa em si"], ao qual se trata de inaugurar (a priori) acesso, q.d., de

inaugurar abertura em presenga "para n6s", fenomenalidade. O que seria tEo pouco possivel

como "a cadeira tocar a mesa" (SZ 55). N6o que o "sujeito" n6o seja precisamente uma

abertura possibilizante de encontro das coisas, e num espago de encontro por ele pr6prio tio
originariamente dotado e instituido que ele mesmo se encontra nesse espago e ele mesmo..6,'

esse espago (o espago e o tempo, nomeadamente: a espacialidade e temporalidade do mundo

e dos seres indica que o sujeito mais depressa "se" encontra ex-staticamente - "refutando o

idealismo [empirico]" - nesse junto-conjunto com as coisas e com o pleno aberto do mundo,

do que exceptuado e retirado a observ6-lo; o mesmo valendo para o seu centro eg6ico, o lch
denke, o qual, na sua atematicidade representacional de unidade sintdtica de apercepgio

transcendental, se constitui precisamente no "devido" e "podido,, ..acompanhamento,,

duracional da temporalidade da sua sintese apropriativa das representagdes e do diverso

delas e em cada uma delas, "acompanhando-as" de tal maneira que s6 se apropria a si mesmo
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no apropri6-las, longe de a tudo presidir desde o posto reitor de uma unidade constituida

antes de tudo feito; - demonstra Kant como essa unidade, analitica, 6 outrossim posterior e

pressup6e a sintdtica). Mas porque, em relagdo ao pareddo inencontnivel da coisa em si, o

sujeito 6 t5o encontrante como uma cadeira, e todo o afE do seu prd-encontro e do j6-estar-

junto-de, acima descrito, se reporta a um ponto de exist6ncia - como tal inencontrado, e que

no e pelo encontro permanece irredutivel: a coisa em si - que 6 o mesmo ponto de exist6ncia

que o do encontrado, o do fen6meno: e, digamos, o inencontnivel do "encontrado". "Coisa

em si" designa, assim, o momento e canicter de inencontr6vel do pr6prio fen6meno (assim

em Adorno: o objecto qua ndo-id1ntico), e determina, como veremos, uma invencivel

inseidade opaca no 6mago focal de fenomenalidade do pr6prio fen6meno. Ora, tal como a

cadeira s6 tocaria (e s6 nio-tocaria) a parede se esta lhe fosse e estivesse encontr6vel (e s6

"para n6s" - que as temos ambas no em-encontro, no ln-sein, e, pois, encontradas, cada uma

e ambas - uma cadeira toca uma mesa "est6 junto" dela), se ela lhe estivesse em presenga,

descerrada, q.d. numa proximidade maior que a qual nada € dado, e entio essa

"proximidade" empirica-geomdtrica "de milimetros" tamb6m o estivesse; - assim tamb6m s6

se o pr6prio ponto de exist€ncia da coisa em si estiver entrado em presenga - e n6o: existenle

numa presenga nio presente irredutivelmente ao lado do espago de fen6meno como a parede

ao lado da cadeira - , 6 que a sua n6o-presenga, a sua proximidade-apenasdela-propriaf"an"

sich] podem ser sequer referidas como tais. Quer dizer: nio h6 um estar-aoJado-de

<Nebeneinander>, entre por exemplo duas coisas - ou entre sujeito e objecto, ou entre

campo transcendental fenom6nico "acessivel" e Coisa em si "inacessivel" - sem que as suas

duas exist€ncias separadas, os seus pontos de ontificagio, se encontrem sempre j6 num

espago de encontro em presenga que 6 o do estarjunto, o qual significa que se est6 mais cedo

em encontro com as cadeiras e as paredes, inclusive o muro do "an sich", (encontro

ontol6gico - aletheico), do que se est6 como pontos de exist€ncia subjectivo e objectivo em

correlagEo 6ntica e gnosiol6gica. O atraso transcendental ao encontro e a falta de

compar€ncia ao mesmo por parte da coisa em si, fazem um, s6o dois sintomas

correspondentes da finitude. Ora, afinitude nao tem que ser buscada na imperscrutabilidade

Ontica dos parceiros de encontro (= o mero fen6meno) e,/ou de suas capacidades detectantes

para encontrar(: as faculdades), como o fez todo o sentido de finitude (vs. infinidade

teol6gica) da metafisica e agora ainda o da filosofia critica: basta o imperscrut6vel do

pr6prio "factum" do "haver encontro", o'faclum" de - ser - , tro qual o "ser-em-si" se inclui

como j6 em-encontro, j6 des-ocultado (e nomeadamente no seu "imperscrut6vel" Ontico e

"para-n6s" como tal, etc.), mas ao qual o ser-em-si (mesmo teol6gico) n6o inclui, porque ndo
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6 mais abissal - ou nem mais fundado e auto-claro - nele o sentido de ser do que na esfera

"fenomdnica" presente do mundo, ou na da nossa alma ("paralogistica") viva ou morta,

mortal ou imortal, ou na das coisas todas que "existir6o ou n6o" antes e depois de "mim", ou

de "n6s". A esse titulo, o fen6meno, o transcendental ou o sentido de Deus (como vimos, no

passo da Dial6ctica Transcendental) sio tdo imperscrut6veis - e s5o-no mais - como a coisa

em si. O encontro primeiro 6, ali6s, com esse mesmo imperscrut6vel, e falhariamos

totalmente o sentido da filosofia ("heideggeriana" - o que 6 uma redund6ncia, ndo uma

especificagSo) se estend€ssemos em qualquer acepgSo de vantagem potente a "familiaridade"

que "nos" traria um equipamento (existenzial, desta vez) que assim "nos" bafejaria com uma

tal pri-compreensdo do Seinsinn. Porque nio se trata de um encontro te6rico,

sofisticadamente "acad6mico" e "filos6fico" com ele, mas de um encontro nele, de um

encontrarmo-nos precisamente no desencadeamento desse seu solo abissal que 6 sentido sem

sentido e enigmaticidade do evidente da pr6pria evid6ncia (em Jos6 Marinho como em

Heidegger como em PlatSo), e de nascermos, vivermos e morrennos nele mais cedo - e mais

imperscrutavelmnte - do que "na vida"; que esta seja, e que, "sef', seja, que haja o ser <Es

gibt das Sein>, eis o que singularmente agrava a questSo plat6nico-socratica que, redobrando

no"oque6avirtude"o"oque6ooqued",paras6ent6oaquestdoda"virtude"serposta

filosoficamente (quer dizer - "incompreensivel- e incompreendidamente"), e co-implicando

nisso a "sapiencialidade" de se ser em si mesmo (: na total incumb€ncia de presenga em que

se estd e se "6" - na "alma" - ) e medida e ao modo da vig€ncia desse o que d o o que d em

cuja "quest"(io), em cuja demanda, se est6 - a questio socnitico-plat6nica, dizfamos, que,

operando uma tal metdnoia de questio e de questionador, todavia duplica ainda

especularmente o ente em sua onticidade inteligivel, num "auto" redobrante que, embora em

aberto pela sua pr6pria reflexividade, mais tende a fundamento que a abismo; e agrava tal

questio ao "ontologiz6-1a", quer dizer, ao diferencializA-la abissalmente em vez de a

diferenciar onticamente pela operagio reflexiva ens (lua ens ou pela operagio de

assentamento em cadeia causal-substancial-

Esse estar sempre-j6 no lugar de desencadeamento sustentador-abissal do "haver" -
esse ser-Je esse mesmo lugar, v.g., o Da-sein como Faktizitdt e eomo Geworfenheil -
confere o seu teor de inquietude suspensiva ao que se supusesse ser a felicidade encontrante

do "bef'. Retenhamos ent5o especialmente o par beilbin, de entre a filigrana grimmiana de

verbos e preposigdes em alemio e latim (sem esquecer o inglOs "lnn"), em que importa

menos o arcaismo uterino da associagio antonom6sica "em" (=) "casa" como <<dentro
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protectoD), do que o modo desse inerir, o qual se esclarece melhor na constelagio dos

cognatos do que em significado directo. "Estarjunto" <bei> ser6 a palavra e o acto que, em

Antonio Lipez, se efectivam como o interpretante (em sentido peirceano) de "pintar".

Poderia ainda supor-se ai apenas uma assiduidade solicita e uma certa ecologia sentimental

do motivo - "el membrillo" - , nio f6ra que o filme hom6nimo de victor Erice, que 6 a

meditagfio cinematogr6fica mais intensa jamais realizada sobre o habitar, mostra como esse

"estar junto" 6 tambern o interpretante de "habitar", e como, na vida como na pintura de

L6pez e dos seus, e no filme de Erice e em n6s que o vemos, n5o se trata senio dessa tnica

maneira de escutar semicerrando o olhar e descerrando o ser que 6: "innan" (SZ s4).

Acumulemos agora, ao dado do nosso par6grafo anterior, um novo dado: na pdg.54 6

rejeitada a interpretagdo do ln-sein como presenga corporal cousal residindo bem no interior

de um acolhedor recept6culo 6ntico dado - segundo o dito regime de embottement. Poderia

ler-se, em resposta, a obra completa de Merleau-Ponty, como a teorizagio do ln-sein em

termos de uma corporeidade n6o-cousal, partindo da p6g. 56 sobre a espacialidade

existencial do Dasein.

Associando agora os dois dados, veremos como 6 valdry-pontyanamente "trazendo o

seu corpo" -'oaportando-o", no sentido de um traz€-lo consigo para o meio das coisas e ai as

acostando e se encostando - que o pintor L6pez cumpre o heideggerianismo do

irlan/ber/bin/wohnen/bauen/denken: que o seu habitar "bei" Madrid tlrtE4eem 16.l - muito
"bei", muito em proximidade ao habitar e muito i ilharga da movida do desabitar - € o de

um banten, de um "construir" (n5o-adorniano) que, embora fazendo materialmente a

caixilharia da tela, embora palpando num encontro corporal intenso a casa, o zujo das suas

paredes llmaeem 17.], as tintas que constroem esquadria sobre o corpo infligido dos

pr6prios frutos e folhagens na sua 6rvore - todavia n6o toca jamais o cerne junto do qual

<bei> e em <in> cuja inexcedivel proximidade vive <bin> e pinta: a polpa solar do fruto, a
polpa de fruto solar do ln-der-Welt-sein. E como 6 esse wohnen primeiro 'ono mundo" que

determina o do seu habitar de casa, cidade e cercano rumor de hist6ria - a da telefonia, e a

sua, muito mais actual, que canta, numa pertenga ao sentido de vida inteira, em partilha e

"estar-junto" com Henrique Gran; e juntos, os dois, dessa "outra 6poca distante,, que 6 a do

Juizo Final de Michellangelo - e o da plenitude junto do tempo final da vida e "do que ainda

h6 a dizer" nas suas, avangando fraternas pela idade.

A est6tica de Adorno 6 uma est6tica da iman6ncia Ontica da construgio relacional-

"saturada" do Mais, e deste como cifra de um ainda-n5o-presente em exist6ncia, porque a



sua ontologia 6, em retoma directa da coisa em si kantiana, a de tm primado do objecto -
primante, porque pens6vel estg a limite, sem o sujeito em cuja correlagio se encontra (mas o

sujeito, objecto para si pr6prio, n6o): quer dizer, uma ontologia - uma 6ntica, para ser

preciso - de um suposto ponto de exist€ncia nio-encontrado, "nio-id€ntico" (sem se dar

conta de que tudo isso ocorre j6-encontradamente dentro, e debaixo do titulo do

"pensdvel"...); e de uma relag5o dialdctica com ele tio atrasada e tio (re-)construtiva quanto

a da sintese transcendental re-presentacional e fenomenizante kantiana. Assim se lhe some

doutrin6rio-onlologicamente o que a sua extrema finura de inteligdncia est6tica nio deixa

entretanto de aperceber e degustar (por mais que o termo lhe repugne, o qual indica uma

vibragio mim6tica de visceral "identificagilo-na-coisa" que seria, ponhamos a hip6tese, um

"modo fundado" da Inheit, da "enidad€"). E, ainda que essa ontologia, quando se

desocidentaliza e hebraiza, mude a sua maneira de cobrir a dist6ncia a um objecto existente-

j6 / encontrado-s6-depois (num desencontro licito de ente e conhecimento que n6o 6 sen6o o

selo do sistema encadeado de separatividades - a sanar depois por pontes relacionais que

fazemproliferar interpostas mediag6es zenonianas - separatividades que ocorrem sobre base

de nio-reconhecimento da conjunta adveni€ncia de ser e de verdade, sem a qual o pr6prio

plano de suposta disjungio primdria daqueles <Ur-teil> n6o teria sequer por onde surtir,

sendo "disjuntiva", sim, esta adveni€ncia, mas a si pr6pria: d.-l,r10eur): e a mude, de re.

presentagllo e imago (em ir a encontro sem - mas para - estar em encontro), em cifra de um

nio-ente a-encontrar depois de todos os depois, sendo que a cifra sim, 6, como esperanga e

sil€ncio, um estar-em-encontro (negativo, por aus€ncia) com esse nio-existente que a

meontologia adomiana n6o tanto historiciza numa consumagSo hegeliana do ente, como

transhistorializa autrement gu'Affe ou au-deld de l'essence, para retomar o tema de um

pensar futurante do Rosto (Malevitchiana-mosaicamente Ausentado e meta-ic6nico) vs. uma

ontologia totalizante da identidade retrospectiva, que obedece ao mesmo fundo e tradigSo de

sensibilidade; mesmo assim, ou melhor, precisamente por isso mesmo (por essa ausentag6o

horizontal Ontica vs. a ausentagio vertical ontol6gica, que apuramos no fen6meno do a-

diamento, no Cap.I), essa acentuagio extremada de algo que, [partitivamente] "no" campo de

presenga (ent6o entendido como solo 6ntico existente, suporte de existentes), se escapa -
quer como objecto, quer como ainda-nio-ente, quer, na expressdo absolutizada desse

dicotomismo da abstracaio que j6 Hegel registava comum ao espirito do judaismo e i
filosofia de entendimento, que 6 a de Kant, como deus - , n6o permite focar o pr6prio campo

de presenga naquele reverso fenom6nico A sua apparition que 6 o escapar i presenga essa sua
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mesma adveniCncia, e de ser essa a sua condigio de presenga (diferencial-ontol6gica,

aletheica).

Nio apenas no $ l2 - em toda a l" Divisio da obra - enfatiza Heidegger

a) que o Fen6meno ln-der-Welt-sein 6 unit6rio, e que a sua decomposigio o'analitica"

por momentos seccionais (In-der-Welt; Welt; In-sein; Mitsein) mais enaltece essa unicidade,

ao sobredeterminar em cada um dos articulados o nexo de refer6ncia vinculativa aos demais;

b) que o Dasein ndo "ist in-der-Welt", mas sim "ist, als ln-der-Welt-sein", razdo pela

qual

c) precisamente este par6grafo rebate qualquer sentido de inscrigio Ontica em

exist€ncia da parte de um ente no seio de um conjunto-total de entes em existdncia: o Dasein

nio existe entre os existentes, est6 presente d presenga. O Dasein n6o poderia estar inscrito

entre os existentes se n6o estivesse originariamente presente d presenga deles "em

exist€ncia" (e n6o de alguma maneira abstrusa imiscuido directamente junto de cada e de

todas as exist€ncias'J6 16 no meio do mundo" - eom uma certa desenvoltura raiando alguma

admirdvel bravura ontol6gica *j6la" no centro encaixado da caixa-esfera). Ora, "a presenga

deles em exist€ncia" ndo 6 "o mundo", mas o "ser-no-mundo": o horizonte de abertura-

onticidade n6o 6, em Heidegger, o de uma cosmologia realista "criada", 'tterna" ou Dlg-

bangada (consoante o "dorsode-tartaruga" - q.d., o repouso cousal/causal - que a razdo

mitica do Principio de Fundamento predileccionar). O Dasein n5o tem por horizonte

pr6vio de vig€ncia de realidade "o mundo", para ou no qual "nascesse" (sempre no sentido

da adveni€ncia na cadeia sequencial no tempo dntico - da causa/efeito, da pot€ncia/acto, do

nascer/viver - , sequencialidade que, como Arist6teles bem viu, exige a preced€ncia em

absoluto do acto i inteira cadeia temporalizada pot6ncia-+acto como tal, donde que acto

atemporal, pois que essa cadeia passa-se ji num em-aberto-assente, logo, ultimamente num

absoluto de ente: "atemporal" "absoluto de ente" constitui inevitavelmente a estrutura onto-

teoJ6gica da metafisica). O Dasein tem por horizonte, no qual estA e no qual 6, o ser-no-

mundo; q.d., tem-se por horizonte a si pr6prio - doador e doado, como roesLs noeseos. E nio

se distinguiria muito a sua estrutura das do o'saber absoluto" ao longo da hist6ria da

metafisica, se nio fosse o caso que tal modo do In-sein 6 o dafinitude - nio o da plenitude

daquela "intuigio intelectual" que reencontramos de Platio e Plotino a Hegel - e que essa

estrutura nio constitui uma <<consist€ncia supremo) - Ontica - mas s6 se pode compreender

despositivando-a inteiramente, sc., tambdm e sobretudo da sua consistCncia de sentido. Ou
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seja: acompanhar a Analitica do Dasein em regime de uma fenomenologia descritiva
("transcendental" : metafisica, 6ntica), e nio no da ontologia diferencial do ..ente que <<6>

ontologicamente",6 condenar-se a um equivoco total. Assim, o Dasein, como ser-no-mundo,

estd presente nio ao ou no mundo, mas ao ser-no-mundo, pois que ..presenga,, - ..ser o ai do

ser", 6tre-le-li I 6tre-ld, como esclarece em franc€s o alemdo na BiiH, aparentemente para

nada, junto de uma certa leitura preguigosa wlgar definitivamente pr6-filos6fica - 6 o estar

presente ao pr6prio Fen6meno (total) da presenga, e s6 h6 para tal um rinico meio: ser nesse

e como esse pr6prio Fen6meno. E s6 havendo presenga A presenga h6... presenga. Ou h6...
"haver". O acontecer do ser como esse instanciar-se num <<assistir a si pr6prio>, num ocorrer,
num dar-se detentor e retantivo, num "Da" - o acontecer um ..Da,, do ser, quer dizer, o
acontecer do ser [que acontece, que 6, e no seu diferencial], 6 o que Heidegger chama

"Dasein"' ooDa",6 a instanciagio desse estar presente a si proprio do Fen6meno do estar

presente i presenga. Sem essa anteceddncia de no6sis no6seos nio haveria entrada em
presenqa' aliiis, melhor dizendo, essa autopreced6ncia 6 o nio a haver (nio poderia, senio a
partir de dentro, num sempre-j6-entrado, como a teoria da anamnese e a prova inici6tica da

"alegoria da caverna" o sugerem e na verdade ferreamente estipulam). O Dasein ..6,,, ou

"entra", ou "est6", no seu proprio "ser-no-mundo", "acorda" para essa mesma presenga, ou o

Dasein estd presente ao Dasein, ou "6 o seu pr6prio ser-no-mundo',. E como [i6] ser-no-

mundo que o Dasein tem no ser-em a expressio existencial formal para o seu ser (ib. 54) -
nio como perante mundo, e entlio "nele". precisamente, ..mergulho,, algum: 6 na

consistCncia consigo mesmo enquanto Fen6meno integral integrando ..o mundo,,, que o

Dasein 6-em... essa mesma consist€ncia consigo. Uma equagio simples o evidenciani

formalmente - e nio mais que formalmente. O que 6 "In-der-Welt-sein"? E a articulag6o da

constituigSo ontol6gica do Dasein como um 0nico fen6meno unit6rio. "Onde,, cabe entio o
Dasein nessa estrutura? "Em" lado nenhum, visto que ela € a sua estrutura - e, na verdade,

ela 6 que 6 a estrutura do seu "em". O Dasein n5o est6, pois, mais pr6ximo ou mais distante,

mais fora ou dentro de mundo: "mundo" 6 que 6 um',item,, na estrutura que o Dasein 6. Mas
essa estrutura que ele d, € ao mesmo tempo a estrutura do seu ser-em, da sua origin6ria ex-

stase a si mesmo: razdo pela qual "Welt" n6o 6 um item idealista 'onele"; mas, inversamente,

ao ser-no-mundo, o Dasein nio 6 noutro lugar sanio no da sua pr6pria ex-stase, quer dizer,

no seu pr6prio ser o lugar de advenidncia de manifestag5o - €tre de "lA" de l,6tre. O seu mais

extremo idealismo 6, assim, o seu mais extremo realismo, como o $ 43 consagra.
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Desta presenga i integral de presenga, ao acontecer do acontecimento, e n6o ds

exist€ncias acontecidas repartidas, e que o Dasein instancia e finca num presente que o

concita e retne, decorre a consequ6ncia de que os modos de acesso fixados a existentes e a

tipos de existentes repartidos - o conhecimento, a imitagSo ic6nica, a representagdo, a

designagio: as coisas, as imagens, as refer€ncias verbais - podem ser reconduzidos ao acesso

origin6rio a uma presenga no seio do acontecimento-de-presenga, albergada

originariamente "em" tal acontecimento quo tal acontecimento (v.g., qua ntJm descerramento

de si que o seu pleroma mesmo indica que "se escapa" num sem-fontedo-advir). Requerido

para isso 6 que se reconduzam essas relag6es de existente a existente (S/O) ao modo de estar

presente i presenga que 6 o do Dasein - ou a um equivalente, i.e., a um <tDaseintihnliches>

que instancie, nio uma exist6ncia (a de uma coisa, seu significado, suas consequ€ncias,

nossa relagEo de representagio, conhecimento, admiragio, volig6o, etc., a ele), mas o proprio

estar-presente-ir-presenga: que seja lugar de instauragio da pr6pria re-velagio em presenga

(al6theia). Tal, 6 o caso, para Heidegger, desse outro "Da" .-do ---+ ser que 6 a obra de arte.

J6 vimos como escolh6mos obras de arte que intensifiquem, nelas, esse seu pr6prio

car6cter: que se constituam como tematizag6es do ln-sein - do estar presente em-encontro,

nio do conhecer representativo das coisas existentes, d boca de mundo delas - , e perante as

quais nio haja, de nossa parte, lugar d fixagio de uma exist€ncia (a representagio pict6rica,

por exemplo) e do seu confronto comparativo com outras exist€ncias: a da nossa experi€ncia

est6tica dela, a da coisa representada, a do atestado estilo do autor, a do g6nero em que se

incluem e de que sdo ou n5o uma importante variagSo, a da relagio entre o existente

"tintas/telas" e o existente "forma construida". A s6rie de "€xtases" de mergulho no

sortil6gio inomin6vel da obra, de que muitos artistas falam e para que tendem - e que a

ilustrag5o "literal" de Kurosawa culmina magistralmente, atravds do simile consumado desse

mesmo estar-em que 6, inigualivel, o cinema - nio deve ser confundida com uma absorgio

ing6nua num mundo ficcional que ali se abrisse no meio ou ao lado do real, deixando

subsistir perifericamente outros existentes de outra presenga, com esta conjuntamente

esquecidos, ignorados, fora do anel hipn6tico de uma distracgio transportativa total mas

"inconsequente". N5o, o japon€s n6o mergulha para dentro de um espago pontual existente -
o quadro - , fascinante at6 d obsessio, mas estS-em uma instanciagio do acontecimento de

presenga que 6 total e tira o lugar ao "outro", ou melhor, dd-lhe um outro: neste caso, "o

mundo perif6rico dos outros existentes" n6o fica de fora, esquecido (a parede do museu, o

Jeu de Pomme em redor, ou, se se quiser, o sonho como representagio-existente, os quadros
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de Gauguin ao lado, Arles-propriamente-dita), porque o quadro que 6 instancia da presenga

n6o 6 um existente numa outra inst6ncia, mas a instAncia integral trnica de presenga, .,em,, 
a

qual a dessa mesma "outra instdncia" - a nossa, donde e onde o olhamos, e onde h6 os

quadros e a pintura - est6 entrada em presenga, sonho e tudo.

Ora, 6 ela que d6 agora lugar dquilo que eram as outras e que declodem

presentemente na sua abertura, a qual presentifica, nio um existente e um presente, mas a

adveni6ncia de presenga como tal. N5o que apaguemos o mundo real circunstante para

mergulhar no foco de uma dimensSo imagindria que se refira ao nosso mundo, a um outro
(reais) ou a um ficcional; porque "o quadro" deixa precisamente de ser quadro (sc., a

delimitagio da alternativa fora/dentro suposta naquela troca de lugares posicionais-

representacionais de realidade) ao superar internamente tr€s etapas: de (t) representagio de

coisa a (2) apresentagSo do mundo que nessa coisa se consubstanciava e a (3) interrogagio

pela mundaneidade do "mundo". A sua intimagio A nossa (e dela) mundaneidade, n6o nos

"desloca" um milimetro, n6o promove uma troca entre representag6es diferentes: cnya o

diferencial da pr6pria representagSo. O superar (I) da sua dimensio coisal (o ..cavalo 
de

batalha" subsume "as cores" de Maurice Denis; e mesmo a pura cor elevada a tema est6

al6m ou aqu6m da tinta, e no momento em que esta se queira evidenciar como tal torna-se

signo de si pr6pria e, como nova entidade auto-referencial, escapa d sua condigio hiletica

bruta de tinta no pr6prio instante em que 6 nela que se instala); o supera (lI) da sua dimensio

representacional; e o supera (III) da sua dimensSo facticia (o revirar do ser-feito em

qualidade de surgimento - tamb€m, em parle, feita - em qualidade de aparigio) - conjugam-

se a subtrair a obra de arte ao estatuto de existente entre os existentes. Eis porque nio h6

embarque nela ou transbordo de c6 para 16, h6 uma imediata diferenga de nfvel que, se parece

comegar por ser da ordem da alternativa ficcional fascinante, se revelar6 ser tltima e

primeiramente ontol6gicadiferencial. como pode bem "isto" aparecer - o que 6 o

"aparecer"? (a impossibilidade do "animal impossivel" (Ar DT 6 ontol6gica: posto este

ente, ele n6o se basta para ser: que pode bem ent6o ser o ser, para que tais entes sejam?! O

00upa 6 essa surpresa fulgurante e total perante o existente, o ente: quando este, ou

fundamentos nele em cadeia, deixem de providenciar base de consistGncia de sentido, e de

presenga na irrevogabilidade de "realidade-presente" na qual, e na abertura de sentido da

qual, sempre-jd estivdssemos e desde onde nos compreend€ssemos quanto d exist6ncia, d

morte, ao mundo, a deus, ao real: quando o absolutamente consistente, o .,que h6,,, no qual e

como o qual consistimos, e donde retiramos o fundo e o modo de inteligibilidade total e



riltimo em que se nos entende tudo, e o pr6prio teor do que seja "entender" - quanto tudo

isso se abismar [diferencialmente] em si mesmo, quanto a irrevog6vel presenga dntica da

girafa ou do rinoceronte ndo bastar, e essa mesma presenga <es gibt> n6o se der <grbt

nicht>, e todavia "n5o se der" 1: Seir como "Nichts"]... in praesentia lensl. O soldado

'ocompreende incompreensivelmente" o diferencial, Adorno reconhece-o paradigm6tico do

estatuto da obra artistica, sem por6m querer ou poder meditar a fundo o alcance ontol6gico

desta lilgica-reol da impossibilidade: o 0afpo que "comega" toda a filosofia, inclusivamente

naquilo "com que 6 feito o comego da ci6ncia" que a acaba, a hegeliana). Uma tripla questio

corresponde entEo dquela triplicidade de superagdes constitutivas da obra (tal auto-superag5o

d a passagem ao modo interrogativo): l) Que 6 o aparecer, como pode o aparecer -
aparecer? (:> III) - 2) O que 6 que aparece: uns sapatos, um "mundo" e sua

mundivid€ncia (o mundo holand€s e o dos "interiores" do seu habitar), ou o pr6prio advento

de mundo (e um habitar nesse e em pleno advento antes de no habitado da "casa"

adventicia)? (:> II) - 3) Como pode, o aparecer daquilo que na obra e como obra aparece,

primar sobre a coisalidadde do suporte, sobre o constructo que o engendrou e engendra

ainda,.sobre o seu pr6prio estatuto de imago, sobre a sua relagio representacional e

referencial, e sobre a sua prdpria dimensdo: a de obra de arte como tal? Como pode o

cardcter de aparecimento varrer de vista e de pertinCncia todos os nexos de reflexividade (e

de relagSo "real" "ao mundo") sem os quais de todo nio seria? (:> I) Resposta na volta do

correio: porque h6 ainda um filtimo nexo de reflexividade, "elemento absorvente", zero dos

restantes: pr6pria relagio instancial que a obra de arte firma com o "aparecimento" como tal,

e cujos tr€s titulos conjuntos havemos acabado de apreciar. Se a aparigio fosse ainda a de

uma realitas. se a sua "transcend€ncia" respeitasse, hist6rica ou metafisicamente, a um ente

possivel, a ser libertado para a sua pr6pria vig€ncia, e que nio-6-ainda - reverteria a Adorno

inteira razio quando a tem por Schein e, a este, por ressalv6vel como anrincio real e

verdadeiro mediante uma irreal e falsa ilusdo de compar€ncia do anunciado (que o urge, e

que o demonstra imagindvel, possivel, e isto a partir do revirar construtivo da pr6pria tens5o

das forgas hist6rico-sociais que o impedem, e atravds da apresentagio negativa-critica do

negativo "6tico" dessas mesmas forgas, a bragos - ou mesmo, j6 mais brigadamente, ds m6os

- com o negativo "ontol6gico"das forgas contr6rias de resist6ncia e irrompimento do nio-

iddntico2. Admiravel, e teoricamente irrepreensivel. A dissertag5o acabaria aqui mesmo, sem

tese (quer dizer: sem antitese...), nio fbra a questio de a natureza essencial dessa aparigio

artlstica poder ser, n6o "reallirreal" - 6ntica - , mas ontol6gica no sentido referido. Ora, 6 o

sentido diferencial do "d" que Adomo expressis verbis r@usa, e virulentamente, contra
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Heidegger - fazendo com que seja, num caso como noutro (e no do respectivo confronto), a

ontologia a decidir da est6tica, ou esta a decidir-se em terreno ontol6gico.

Talvez ndo sendo preciso ir tio longe, quer dizer, d regido de pensamento de outro

autor, em busca da iluminagio que s6 o confronto propicia. Adorno 6 nisso pr6digo at6

contra si pr6prio e porventura o ad hominem que se segue seja mais seu que nosso: 6 o que o

dialecta negativo comete aqui ofaux pas 6tico-metodol6gico de argumentar. Argumentar 6 a

demonstragEo dirigida contra a objecgso e o seu objector, com o prop6sito apolog6tico de

reconfirmar o principio da identidade e com o prop6sito proselitista de a ele reconduzir

inelutavelmente o transviado - apodictico, na demonstragflo, sio o demonstrado e o
demonstrar. E o que 6 que argumenta entio Adorno, i.e., a que 6 que nos obriga? Ao
primeiro passo em falso - formal - sucede-se o segundo - de contefdo: a vit6ria

argumentativa - pecado mortal da dialdctica negativa - imp6e-nos um sofisma: se a arte nos

imagina um outro mundo, este 6 possivel. Ora, 6 precisamente porque o que a arte nos

imagina 6 o argumento belo deste mundo que ela 6 dita Schein. [O momento belo: as

perladas incrustagdes, nele, de bem e de verdade que o tornam contemporineo da sua hora e

na agonia 6tica do agora que nio consente ao bem e ao mal o 6libi da hist6ria - e, se Adomo

fosse deveras o grande acusador a que aspira, saberia o horror absoluto, que ndo 6 o do mal

sem o bem, mas com ele, paredes-meias no aqui e no agora. A sua 6tica her6ico-asc6tica e

dicot6mica prefere o Cecil B. de Mile da epopeia escondido, colossais e totais, os tempos: os

da grande era do Mal e da grande era do Bem, alijando a assungio de responsabilidade em

fungio insubstante de responsabilizagio, e h6 um certo cinemascope culturindustrial

frankfurtiano d son insu a declamar o colossal de uma historiovidOncia de pantalha em pleno

pothos da Mitteleuropa, que um construtivo registo de <<Chekina ent Malkut> pontua em

surdina, que elevaria um Scholem a sorrir ali onde a universidade alemd ainda hoje atarefa

monografias a ocidente da Sache selbst: pois a coisa ndo lhes 6 dita por palavras

reconheciveis como o'tema", como entre os gregos, mas pela figura indeclarada que as

constela e precisamente atematiza, cifra semita no corpo do textol. Se o que, ent6o, a arte

garante 6 ilus6rio (o belo ndo ,i), porque haveria de, a ilusilrio, demonstrar uma

possibilidade? ti certo que a obra de arte derroga sempre um outro momento do tempo: um

in illo tempore (no passado dos tempos), uma utopia (no futuro deles), um momento outro no

agora dos tempos: a dobra que os bifurca e nos levaria ao outro lado da possibilidade - o do

sorriso de um momento levitando sobre o ch5o do presente que nos haveria de poder levar

numa direc9io de que nos ficou o mero destrogo do Angulo do seu indescortin6vel. Qualquer
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paisagem de Constable ou de Turner 6 sempre esse splil na realidade, e muito se teria este

tltimo sido, na sua qualidade de prestimoso ilustrador-aguarelista de guias de viagens para

ingleses no Continente: os seus cat6logos anuais do Sena ou da Suiga metem por um atalho

angular no tempo da realidade que transitaria para sempre qualquer pacato turista que por ele

se aventurasse a ir dar a esse outro Sena ou a essa outra Suiga que s6o os momentos de tempo

singularizadores do agora actual e que n5o servem sen6o para nos incomodar no presente

real, <um outro ogora agoraD. E certo isso, mas n6o menos certo, para Adorno, ser isso

Schein. Porque haveria, aquilo que 6 apardncia e falso em relagdo ao presente, ser garante de

uma possibilidade em relagSo ao futuro? (Mais, nio o que calha a ser apar6ncia, mas o que

consiste em sdJo). Nesse caso, sem "ressalva" <Retung> seria a apardncia est6tica a definir a

arte. O que nio se v6 6 como 6 que, recusada essa "ressalva" em relagio ao presente - e

mesmo aceitando o trago fenomenol6gico constitutivo daquele nosklgismo que sempre

difere o tempo artistico, incluindo o seu tempo presente - , e suspeitando j6 a arte como

ilusio, esta pode ainda atestar, demonstrar, prometer, "mostrar que 6 possivel" essa realidade

futura. O raciocinio argumentativo de Adorno 6 o seguinte: se este teor de realidade, n5o

sendo existente nem existivel no tempo presente, todavia se constitui e se prop6e (e se a sua

veem€ncia 6 possuida por uma forga de arrastamento t5o diferentemente necessdria das

necessitantes), s6 pode corresponder a um possivel e, a sua forga - maior que a do efectivo,

maior que a da pot€ncia e que a do necessirio - , s6 pode ser a do possivel. Uma tal forga

n6o poderia vir de lado nenhum; nio vindo do nosso tempo, vem da sua propria

possibilidade (a forga-da-possibilidade 6 o que faz com que um j6-real, falta i verdade a si

pr6pria-"aparentando"*;e,sedtiopossivel,6quenioodsuficientemente.Eparece

mais real que possivel, o que, <<parecendo>> tornS-la mais possivel, a toma menos. A quest5o

nio 6 a de se, aparentando ser real, isso indicia um acrdscimo deforqa-de-possibilidade mas

a de se, uma vez tendo comegado, nio continuani simplesmente a aparentar, agora, nio se

real, mas ser possivel mediante um acrdscimo de forga-de-aparentamento. E, ou n6o h6

apar€ncia, a qual se resolveria sempre ultimamente em algo de real, ou a questEo sofistica do

"de onde viria tamanha apar6ncia" 6, al6m de soffstica, ridicula: vem "da apar€ncia".

Dir-se-ia, a objectar, que Adorno n5o professa uma concepgio gnosiol6gica da

representag5o que lhe permitisse relegar para o "imagindrio ilus6rio" uma construg5o de

possibilidade de mundo que n6o testemunhasse antes deforgos reais de possibilidade, i.e., de

signos de iminOncia temporal legiveis e como Hist6ria - a qual 6 precisamente uma

antagonistica integral da sua prdpria possibilidade. Digamos, mais vernaculamente, que n5o
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h6 fumo sem fogo. Ora, se o (fumo) aparente vem apesar de tudo de um (fogo) real, porque

haveria de, aquilo que 6 uma imperativa possibilidade, se deixar enfraquecer aparentando ser

real, e diluir a sua exig6ncia em ilus6o - e, como, depois disso, depois de ilus6ria realidade

continuar a ser credivel como n6o-ilus6ria possibilidade? Como demonstrar que a

possibilidade 6 possivel, depois de haver qualificado e desacreditado como ilusio

constitutiva o pr6prio meio de prova? Claro que Adomo quer aqui dialectizar uma ilusio do

real que seia ipso facro verdade do possivel, mas 6 esse ipso facto qlre 6 petitio principii;

teriamos que aceitar que 6 isso mesmo - para aceitar que 6 mesmo isso. E nada o
recomenda. A rasoira de Ockham sugeriria n6o ir tio longe; se s6 se toma possivel ap6s ser

falso que fosse real, isso mesmo inviabiliza a possibilidade, assente nem meio de prova que

s6 se torna meio de prova quando e porque indutor de ilus6o. Se essa ilusio testemunha,

entretanto, de uma fractura do real, que s6 se ganha perdendo-se - se ela 6 o momento critico

do confronto do real com o que ele poderia ser e n6o 6, e o Schein 6 a imagem especular

dessa fractura, em f6rmula inversa (isto que assim'06" nio pode ser ainda), e se a dialdctica

do Schein replica a da dilaceragSo antagonistica da realidade s6cio-ontol6gica consigo

mesma, esquece Adorno que hd no Schein o momento espantoso de ele nio o ser, de nio
iludir - condigio impreterivel de que iluda: o seu nio iludir 6 o que no seu iludir e o seu

iludir: i o coragio da llus5o inverso. Que o Schein tenha assim que trabalhar contra si

pr6prio se deve, porventura, a que trabalha a seu favor: e se tudo o que no Schein ilude se

deve ao real, tamb6m o que nele "n6o ilude" - o seu Schein - talvez a ele de novo se deva: se

a ilusio do belo mundo bem demonstrativa do respectivo possivel (sem o qual ela seria

inimagin6vel - e n5o o contnirio), o momento de "n6o-ilus6o" que 6 nela propriamente

ilus6rio (sc. que esse mundo 6 um momento e a ess0ncia co-presente deste) tamb6m nio
seria imagin6vel sem a possibilidade de isso ser um facto. Ilus6rio seria entEo que se

tratasse de uma ilusio; e, mais ilus6rio, que essa ilusfio de hoje fosse o poder ser verdade o

tempo em que o fosse, tempo necessariamente possfvel e, como puro possivel,

necessariamente n6o "disponibilizivel" actualmente, q.d., n5o dat6vel e n5o alter6vel no seu

estatuto modal de possivel. O nosso tempo, parado como o mostrador de um rel6gio maldito,

6 o do dever-ser do seu outro; mas isso j6 Hegel havia verberado ao criticismo (em cujos

bragos Adorno se quer refugiar, contra e depois de a segunda tentativa de consumagio

prussiana na Wirklichkeit da superagio daqueles dois abstractos conexos como mau-

infinito).
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Resumindo: se o belo s6 o 6 sendo ilus6o (ele fala da possibilidade em termos de

realidade: a de que o mundo jA existiria como belo, que o nio-id6ntico j6 seria ele pr6prio,

ndo em vestigio), como pode testemunhar da possibilidade real em termos de possibilidade?

(Adorno responde: pela relagdo de iludir e desfazer-se a ilus6o). Mas, se possui essa

virtualidade testimonial, nio seni que o seu momento dito ilus6rio 6 j6 testimonial, e ilus6rio

sim o ignor6-lo? E nio seni assim necessariamente - pois como poderia a possibilidade -+

do real n6o ser... a do.- real?

Similar, e complementar, como veremos, 6 o sofisma do outro lado dos tempos, e

que diz respeito ir mesma e rinica Possibilidade: ao <<6 possivel porque h6 disso sinal>>

(embora esse sinal haja comegado por ser apardncia; precise de ser apar6ncia para ser sinal ;

e fique por demonstrar que um sinal funda, como ratio cognoscendi, uma possibilidade por

ser sinaldela, por se fundar nela como em sua ratio essendi; enfim, se 6 que 6 sinal dela - an

sit - (quando se dd como sinal de outra coisa e s6 dando - se dessa outra, ilusoriamente - do

presente - se d6 da verdade - do futuro: o que, convenhamos, 6 um a[nar de andaime dos

mais precdrios...), contrap6e-se, na aurora dos tempos, um <<teria sido possivel ser de outro

modo>>, porque se houve um comego houve uma deven€ncia, e o deveniente que deveio, e

veio devindo, o deveniente que 6 (estamos a falar do essencial do humanos), por isso mesmo

n5o est6 acometido metafisicamente a cumprir as determinag6es de uma ess€ncia que lhe

estivesse outorgada como o-que-ele-6, ou de uma natureza originiria, principal e invariante.

O sofisma consiste agora em que: l) sem outra estipulagSo que a da liwe deveniOncia, a

sua pura auto-organizag6o nesta e n6o noutra direcaio de deveni€ncia, auto-justifica-a: o

poder ter sido deste modo inviabiliza o poder ter sido de outro, e aquela possibilidade contra

este real nio o volve em "possivel", como quer Adorno - em nada mais que um mero

possivel equipar6vel "ao outro". O facto de ter sido ele a passar a real ndo faz dele um

(actual) possivel vencedor do outro, mas um real cuja modalidade superou a modalidade dos

possfveis: n6o h6 possiveis efectivos face a possiveis possiveis, mas efectivos face i hist6ria

das possibilidades, vencidas ou emergentes, que o acompanham e por vezes o assaltam. 2)

Ora, o que vem revalorizar esse possivel outro que ficou, nf,o 6 este improcedente arrazoado

l6gico, mas um imperativo 6tico que n5o abdica de escolher, em todos os tempos do

exercicio da responsabilidade da escolha, entre os possiveis - tamb6m retrospetivamente.

Masent6ooverbonio6"poderia",6"deveria",eaontologianio6adadeveni€ncia,masa

de um princfpio de ralizaglo que precisamente se lhe oponha. A Hist6ria n5o se redime a

poder de deveni€ncia cega em direca6es possiveis, mas escolhendo e fundando uma contra
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as outras. A pr6pria ontologia neutra j6 s6 poderia esperar - e no teor mesmo do seu discurso

- a iner€ncia e um principio do bem que assistisse ao real como tal; como 6 muitas vezes o

caso em Adorno, mestre da subrepgSo de uma ethica naturalis na pr6pria linguagem que se

deixa dizer a constitutividade ontol6gica: o primado do objecto como ndo-id6ntico 6 uma

6tica ontol6gica pura, o ser assim da realidade em absoluto e sem mais: antes da razlo e em

vez de deus.

Ultimamente, o que funda a redengSo ndo 6 materialismo dial€ctico (sui generis) de

uma "deveni6ncia" que colTe o risco buridanizante da indeterminagdo adireccional gratuita (e

que precisamente se desresponsabiliza da "contingOncia" a que nada mais do que outra

"conting€ncia" equiplanar se poderia opor, mas sem mais legitimidade do que a que -
contingentemente - sobre ela afinal triunfou). O que funda a redengio d o que Adomo falseia

a si pr6prio no seu pensamento, o ter pesado desde inicio o valor 6tico dessa outra

"possibilidade" "contigente-deveniente", o t6-la preferido d vigente <Bestehende>, o

responder ela ao Bem (nio t5o "variante" que n6o fosse nunca "invariante"), quer dizer ir sua

norma/direcaio/sentido/apelo; e o que nisto se consagra redimir, avaliar, realizar, preferir e

culminar. E em nome daquilo que combate que o mais estranho dos Quixotes o combate.

E 6 isso que procuramos aproximar com a categoria existencial de Acontec€ncia: o
"€xtase" artistico dar-se-6, nio no espago pontual-existente do quadro (como ficaio), mas no

pr6prio "in" / "bef'de encontro de presenga-em-mundo.

As importantissimas passagens de SZ, 55 22-23-24 sobre a espacialidade do Dasein,

em desenvolvimento contrapontistico ao In-sein do $ 12 (e da Secgio V), e onde, no 6mbito

tem6tico da regiio <Gegend> e do lugar avulta, por exemplo, a refer€ncia posicional i altura

do sol, tambdm por relagio a aurora e ocaso / nascimento e morte, nf,o podel€o ser

desenvolvidas no 0mbito desta investigagio.

Nio se trata, em stuna, de que uma imagem no meio da sala / uma representag6o de

uns sapatos / um mundo, ficcional ou real, evocado - de sribito se tornassem em delirantes,

supersticiosas fascinag6es m6gicas cuja presenga absorvesse, aglutinasse ou eliminasse todas

as outras, ou fizesse hipnoticamente (esqueeer o mundo real>. Nem se trata de transferir a

otengdo de um mundo para outro reaVoutro ficcionaVoutro representado. Os dois exemplos

heideggerianos em UK, sagazmente complementares (e mais do que no sentido de uma

encenagSo do divindade grega / camponAs europeu, ou H6lade -+ Germinia), sio a esse

respeito iluminativos. O templo, ((sem moldura>, instaura o pr6prio lugar do confronto re-
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velacional da presenga e abre o mundo em redor. Simetricamente: (pura moldura>>, o Van

Gogh p6e entre esse par6ntesis n6o s6 o caricter de "quadro" ("20cm x 45cm"...), como o de

representagdo (a imagem de sapatos), como o da invocagio do "mundo da camponesa": o

quadro nem 6 uma real invocagSo nem, obviamente, o mundo real invocado - onde o

"invocado" significa sempre "ficcionado", mostrado como "mundo possivel" (n5o no sentido

de altemativo/imaginativo, mas no de reolidade em estado de suspensdo, de um mundo -
real, por hip6tese- em estado de apresentado ou representado). Ora, se a pintura fosse isso, a

fascinagSo artistica fazendo, de quadros, revelag6es de mundos, seria de facto

potencialmente patol6gica, e Adorno teia razdo quando sumariamente constata a arte como

aparecimento de realidade excepto essa realidade. Mas a obra de arte, segundo Heidegger,

nio 6 nem representa o real, "o mundo" no sentido de realidade, res, ente. Ela 6, sim,

instanciagSo de revelagSo da mundaneidade do mundo, a qual 6 nio mais - nem menos -
"suspensiva", ou "ficcional", ou "irreal" nela do que nele. A presenga dos "sapatos da

camponesa" de Heidegger / Van Gogh Qtace Meyer Shapiro)) pode <<absorver em si>> todo o

horizonte de presenga, nio porque sobreponha o do seu mundo ao do nosso (segundo o leque

de possibilidades referidas), mas porque ela 6 em primeiro lugar e propriamente a obra, o

operar desse mesmo horizonte de presenga - s6 secundariamente mostragio de um seu

elemento emblem6tico-essencial, "os sapatos": mas € tamb€m precisamente porque a obra

representa sapatos que ela vem a ser tal re-velagio: a representagio remete sempre para um

algo de outro, os sapatos tornam-se cifras interrogativas de si pr6prios, algo de muito mais

<origin6rio> que "sapatos" os sapatos e a representagio representam, e a representagio

autodissolve-se nesse remeter-se a isso de que se tomou a pura interrogagEo, a pura

indagagSo.

Duas consequ6ncias poderio decorrer mais tarde: a revisio da tese ricoeuriana da

obra de arte que, como "refer6ncia indirecta", e n6o ostensiva, ao mundo, dai importaria o

seu potencial transgressor de refiguragio sobressignificativa; a reformulagfio do problema do

conformismo mim6tico segundo Emst Gombrich (e Picasso), quando verificam que basta o

trago mim6tico elementar para se constituir como que sozinho, por obnubilagio

autoposicional, um grau de semelhanga quase total, que s6 a interposigio comparativa de um

caso flagrantemente mais conseguido viria poder surpreender ate ir estupefaca5o,

substituindo-se-seJhe entio - e indo desde o "hobby horse", do cavalinho de pau, aos

garanhdes de Srubbs. Ambas as questdes, seus tratamentos e solug6es supOem uma relagio

representacionista comparativa de itens em exist&rcia representados por n6s; a proximidade
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daquela relagSo referencial e daquela relagSo mim6tica em termos de um "Aufgehen in der

Welt" ($ l2), de uma absorgio tdo absorta quanto a dos grandes cismadores dos caminhos de

Ruisdael/Elerchem, poderia porventura explicar melhor que ndo haver6 lugar a um regresso

da refer6ncia "a este mundo", porque n6o 6 de dois que se trata - em estatutos de exist€ncia-

tipo diferenciados, em colTespond€ncia com relag6es representacionais tipo - mas da sua

mundaneidade como tal. Quanto i questEo da mimese (quase auto-refer€ncia, nio indirecta

mas tosca, e funcionando por <decr6scimo ic6nico>), ela p6e um problema extra-est6tico

suplementar.

Ingressemos nos pintores.

6. Do belo natural como natureza morta

6.1. Chardin e as coisas quando nf,o esti ningudm a ver

A nqture morre lluoagers 14.. 18.. 19. e 20.] de Chardin (1699-1779): luz baixa,

horizonte baixo - i altura dos objectos. Estes, mate, simplificados, texturados num registo

mais mat6rico que imagdtico, sio alvo de um amor pelo objecto que lhes entra

miniaturalmente no seu coragio de visivel sem observador, de quietude do tempo sem hora,

de "vida silenciosa das coisas", enfim, de natureza morta. Mas o pr6prio espago de

apresentagio de tais objectos, mesmo a semAntica e a ret6rica da sua composigio, sempre de

enoilne exponencialidade semhntica, n6o s5o aqui explorados: aquele espago 6 uma t6bua

neutra, o conjunto nada murmura, o halo desse rumor que nf,o 6 est6, por igual, inteiramente

negligenciado. Nenhuma metaffsica, nem do visivel, nem para al6m dele. A bola de Chardin

6 tabelada de muito perto entre a nobreza despojada do objecto, muito agarrado A sua

mat6ria, e as paletas surdas que o escutam, um a um, no seu animismo abrilico do estar-

juntos. Que objecto 6 esse? N6o o das velhas copas a horas esquecidas da casa deserta e

entregue ao silOncio das coisas, mas o da pintura, o que posa para si mesmo no recolhimento

do pr6prio quadro. E ai que Chardin lhe pode escutar - experimentando-a, tocando-a por

dentro - a mat€ria.
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Yer uma matdria 6 uma inerCncia ir vis6o, nio ir matdria: a inerdncia d mat6ria €

material, ndo visual: h6 que pint6-la, v6-la/pint6-la ou pint6-la/v€-la (o ver "pintante" n6o 6

s6 o de outra coisa que a do ver de uma realidade, sc., o de algo pintado: 6 outro sentido de

"ver". Aquilo que um ver forte jA realiza no diafragma, no estdmago, ou noutros postos

som6ticos de olhos arcaicos da natureza, o ver mergulhado por osmose corporal "hiper-

pontyana" no seu visto, s6o outra coisa que meros 6pticos "ver" e o'visto". Afora as naturezas

mortas - em cenas de interior - , o que lhe interessa 6 essa felicidade da enumeragio das

matdrias aportadas at6 n6s por objectos passiveis de um arranjo domdstico e intimo: mais

casa e interioridade as das pr6prias mat6rias, por6m...). Chardin recolhe ao convento dos

entes e das substdncias, nos seus momentos anteriores d presenga habitante humana, abaixo

mesmo do que, nos artefactos, 6 propriamente humano: a sua surda r6verie material, mie do

oleiro, crimplice da erosEo junto das outras matdrias, impregnagio retentiva do transcurso do

tempo, cuja natureza 6 assim assimilada. Mesmo numa figura como a da serinette [Imagem

!!], nela, tudo d vestido e, neste, tudo 6 tecido: tecido investido a fundo do corpo participe e

quiasm6tico do pintor - e ndo ela, seu rosto, seu corpo ou gesto musical deste.

Quanto is riltimas still-life, a pincelada 6 mais lisa e fundida - a mat6ria opticiza-se.

(Como quase sempre no fim da vida, depuror-se-ri). Diderot acerta em cheio: "On n'entend

rien ir cette magie... approche-t-on, et tout se brouille, s'applatit et disparait... Eloignez-

vous, et tout se recrie. >>. Volume e espago estereoscopizam-se com a distincia. Literalmente

intangiveis, os objectos do antigo pacto de corpo ficam agora longe. o bodegdn € o
contrapeso da pintura religiosa: penumbra mistdrica do mundo. Na riltima fase

reencontramos temas pontyanos: o alastramento reflexo (e nio o duplo especular) do frtrto,

tratado agora a estanho por uma compoteira (Le gobelet d'argent llmasem l5.l)... Mas este

pontyismo i6 era formulado por Cochin em 1780: "[ilJ repeignait ses tableaux jusqu'i ce

qu'il ftt parvenu i cette rupture de tons que produit l'6loignement de l'object et les renvois

de tous ceux que l'environnent et qu'enfin il eOt obtenu cet accord magique qui l'a si

supdrieurement distingu6." A decada de 60 aproxima-o do sombrer do fim do dia dos

objectos, que, como um auto-retrato, n5o o seu, mas o da existdncia, o acompanharam ao

longo do caminho. Poires, noix et verre de viz [Imasem 14.] re,aliza o triplo prodigio:

declinar as p€ras tio liquidamente quanto o vinho (clarete): escurecer essa transpar6ncia do

clarete, a quem calha o lado da porta escura do quadro, que sempre h6 nos grandes; e manter

o lfquido da vida mais que nunca intima (aqui a mat6ria do pintor 6 enfim a metafisica)

durante o cair da noite: a p6ra maior, que nio busca o volume, 6 o sumo de si pr6pria. A



pintura entra pela noite a perceber-lhe a mat6ria granulosa, esse grande borrao dos reflexos
todos, adiante do pintor como uma vela, nio que vimente quisesse alumiar, mas a que o
inicie na escuridio. Essa mesma que ele desde inicio pressentiu dentro das coisas, e que n6o

obsta ao plasmar melodioso destas - antes 6 a pulsio hil6tica que as substancia, as nutre e

avoluma, o "naturo-morto" nelas, o sil€ncio nelas tio conatural ao da escurid6o onde agora

se adumbram que precisamente as promete e as prepara para esse novo e tltimo assomo.

Nele o pintor - e sen6o em qu6? - confia. Ele pr6prio extingue sem drama o olhar desde

sempre quieto e surdo. Ele mesmo se faz a medula de 916o escuro que avanga, desde o fundo
das coisas, sobre elas, ele mesmo se experimenta essa mat6ria universal, esse monismo, que

aproxirna as intensidades do fundo nunca nomeado dos still life e os seus objectos at6 um e
outros se interpenetrarem num sussulro rinico do adormecido. Em abandono - quedar -
sombrar. Le gobelet 6 uma despedida, o outono dos castanhos e do antigo rubro.

6.2. Ruisdael, o mestre da orla

Dispunhamos o olhar d tela de titulo "Paisagem com um castelo em ruinas e gma

igreja de aldeia". [Imagem 34.]. o que quer dizer, no nosso caso: d segunda ou terceira

geragio da sua reprodugdo fotogr6fica - pace Benjamin, da sua fotomontagem. Sem aqui

fazer a exposigio - apud Malraux, Benjamin, Duchamp, Thierry de Duve - do alcance e

problem6tica da transposigdo essencial que atinge o fen6meno artistico - nio s6 quanto i sua

recepgio e contemplagio: quanto ao seu pr6prio auto-esclarecimento criativo infieri- na sua

passagem d condigdo categoremdtica de "Museu" e na deste d de "Museu Imagin6rio,,
(adjectivo qualificativo e determinativo) -, retenhamos todavia o ero bdrbaro de an6lise que

o voluntarismo politico determinou, no autor de "A obra de arte na era da sua

reprodutibilidade tdcnica'tr, a respeito desta equivocagdo fenomenol6gica, antes que l6gica,

sofrida, nAo tunto pela obra artistica original e tinica, rigorosamente inatingida e inotingivel
pelas "idades" dos prodigios tdcnicos que Ihe possam bem passar ao lado, mas pela pr1pria

fotografia "reprodutiva", a qual perde a sua aura sozinha (e mesmo assim nio
completamente), e antes contribui para "sobre-aurat'' o prestigioso e <distantemente

prdximo> original no Louvre, no Prado ou no Guggenheim, proporcionalmente tanto mais
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original e rinico do que nunca, como formiga-rainha perante as miriades igualit6rias das suas

soldados estendendo-se a perder de vista.

Ainda e sempre sem desviar o olhar da fotoc6pia (fV) da fotografia (II)

fotomecanicamente multiplicada (III) da tela de Ruisdael (I), mantenhamos entSo ainda a

paciCncia para o conceito - se nio a dele -, e consideremos o seguinte encadeado de

quest6es, polarizadas pela pergunta: "o que 6 que estamos a olhar?"

Nio um Ruisdael, de certeza, e nem sequer ao menos Ruisdael: meramente o que a

"fotoc6pia" ai descopiou. Voltemos entio atr6s, d disputatio benjaminiana que se vem

interporentreoolhoeaestampa(que6estaainterpor-seentreoolhoeRuisdael),eexigea

sua mirada teor6tica.

"Reprodutibilidade", e n5o "reprodu95o": "reproductibility" (mais que

"reproductiveness", reprodutividade), nio "reproduction", como erra o titulo da tradugio

inglesa compulsada. Porque se trata primacialmente de uma possiDilidade de reprodugio

mec6nica e neutra (nio de c6pia artistica) que atinge a pr6pria condigio estatut6ria do

original nele mesmo, antes ainda do seu transtorno quando uma sua reprodugio lhe tomar o

lugar e lhe houver <<roubado fotograficamente o seu duplo>>, transaccionado a sua pura

imagem, e o houver reduzido a essa imagem at6pica, auto-igual, puramente desloc6vel e

multiplic6vel cujo estatuto passou a ser o do algoritmo tdcnico da sua engendrabilidade

virtual, e nio mais o da sua consist6ncia "irreproduzivel" sobre suporte, o da sua

coincid€ncia imagdtica consigo mesma na sua substancialidade coisal. Podendo reproduzir

aquilo que na obra 6 obra - a imago -, nenhuma instanciagSo desta sobre qualquer suporte,

incluindo o "original", det€m doravante poder de existenciar, de cousar, de consubstanciar a

pura imago, que 6 apenas per accidens que pousa ainda num suporte, num cartio, numa

pelicula, num holograma, mas que, pura visualidade-imagem, n6o mais se confunde com

eles. Diziamos que 6 esta passagem ir imago, como estrita visualidade a-substancial, que

atinge o original, o qual passa a ser tio c6pia ("reprodutivel") quanto qualquer c6pia

("reprodug5o") diante dele ou em vez dele: passa, de algum modo, como pura imago, a ser

ele pr6prio fotografia: c6pia-sem-original, criagio emancipat6ria e revolucion6ria do mundo

ds pr6prias m6os, sem Deus (mas usurpadoramente divina: pois que n6o demitrgica, mas aD

nihilo'1.

N5o obstante, o front benjaminiano 6 duplo, e o autor berlinense tanto valoriza a

questSo essencialista e de jure como a quest5o de facto enquanto factores de esvaziamento
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da aura. A reprodutibilidade atinge retroactivamente o original, cuja ess6ncia passa a ser
categoizada pela de reprodutibilidade: o suposto original "6" quiditativamente ..um

reprodutivel", porque a reprodutibilidade nio 6 a dele (instituiria um 2o, um 3o, um 4o

"original"-..), mas a do que nele 6 o reprodutivel, o n6o-original: a imago;e nio h6 mais, no
original, do que esta imago, porque, por hip6tese, um quadro nio 6 mais do que a produgio
de uma imagem. Benjamin limita-se a colher e a poder "tecnicamente" colher essa imagem

como lal - no seu como tal, que seria o que essencialmente a pintura, a escultura, a mrisica,

terio, an sici, sempre e s6 visado; e ndo no seu "como pintura", "como escultura,, (,. para

cegos": h6 uma pega assim das m6os de Brancusi). "O original" deixa essentialiter de o ser,

muito antes de lhe advir adjacentemente a primeira sequer das suas reprodugoes de facto:
nio sio estas que o p6em em causa, elas pr6prias s6 sio possfveis, no seu estatuto de

reprodug6es-sem-onginal (e ndo de reprodugdes de um original), porque ambos os termos -
original "e reprodugio" - mudaram essencialmente de sentido, mais que estabelecerem entre

si uma nova conex6o factual com consequ€ncias reciprocas.

Mas estas s6o tamb6m imprescindiveis. Por duas raz6es: exibigao de prova in re
(complemento publicamente indispensdvel ao da desertica demonstratio l6gico-formal); e

efectivag5o do programa politico-cultural de universalizagdo social da imago-obra-de-arte

massificada.

O que coloca Benjamin sobre o nivel da anedota de be6cio (que decerto aplaudiria)

do sr. Dupont que diz i sra. Dupont: - para qu€ virmos a Paris ver a Mona Lisa, se temos

uma igual 16 na sala? A qual responde o cinismo neobenjaminiano de Dali, que regista a

coexist€ncia de estatutos, sacral e de massas, na ast0cia da ratio culturindustrial que se deixa
exprimir na f6rmula - original-essencial = c6pia ao lado de c6pias (donde sagazmente nio se

apaga o termo prescrito): "Arte? A diferenga entre um Velasquez e a sua fotografia 6 seis

milh6es de d6lares". E que "as massas" dos anos 30 arriscam, ou a homologagio jdanovista,

ou a "homologag5o burguesa" que Pasolini diagnosticard nos 60s; a saber, serem elas

mesmas os seus pr6prios fotograf6veis-reprodutiveis diferidos sem fim de serem. E o que a

homologagio fotogr6fica benjaminiana promete, na sua teurgia usurpada: criag6o ex nihilo,
infelizmente, nio de seres - mas das suas imagens, infinitamente transaccion6veis, sem valor
de uso, pois nada sdo, nem de troca, poisji o est5o de antemio.

Ora, precisamente, nio 6 essa a diferenga. J6 para ndo falar no pr6prio fen6meno da

aura fotogrdfica, que escapa por inteiro A cegueira unidireccional da "arte de massas" e da

"est6tica politizada" benjaminianas, a fotografia NAo f uma c6pia do original, muito
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menos uma (c6pia-original> da imago at6pica, virtual e ap6trida. E nio o 6 nem pode s6-lo,

porque o original, que se deixa ver, ndo se deixa fotografar, que n6o 6 ver. Jos6 Gil, no titulo

que vimos referindo, mostra iluminativamente como 6 ao nivel microperceptivo que se

decide, diriamos arquigestalticamente, a forma-forga e a signific6ncia que constitui uma obra

de arte, e em cuja aturada e dificilima busca e cezannesca "dirvida" esta vem a constituir-se.

Cada obra 6 uma organizagdo de perceptibilidade absolutamente dependente dos niveis

agudissimos de percepgio ultra-fina que a constituiu e que ela nos d6 a ver: o est6tico

consiste directamente nessa excepcionalidade de intensificag6es microperceptivas,

infralimiares, do perceptivo como tal. Ora, o infimo depende da acuidade total de todos os

factores envolventes, das paletas is mat6rias e i escala (as dimansdes absolutas de uma

figura, p.ex., s6o o figural nela, nio o seu "tamanho", elemento que um Matisse sublinhava

at6 ao obsessivo). O "instantdneo" fotogr6fico nio anula apenas o tempo da obra, mas as

marcas dessa sua temporalidade intrinseca: macroperceptiva, i fotografia e sua o'imagem",

"c6pia", "reprodugio", escapa precisamente o essencial (Benjamin julgando que haveria

uma essentia facilis e facilmente abativel, uma essentio sem um essencial. Um Benjamin

mais interessado em arregimentar a arte i politica, num anti-nazismo invertido em mera

pirueta daquele, do que em olhar a orte)4.

Assim, a fotoc6pia que - queremos supor - ainda permanece debaixo de olho

enquanto as complicagdes da sua biografia teor€tica e a suzr inviabilidade geneal6gica v6m

sendo destafte consideradas, n6o €, a nenhum titulo, uma (aproximag5o>l sequer de Ruisdael:

apenas um (des)memorando, uma citagio ic6nica, do quadro que um dia vimos na National

Gallery de Londres. E acerca dele, e a partir daquilo que ele e s6 ele suscitou, que se segue o

que se ler6. Esta observagdo i v6lida para todos os casos, e obedece a uma verificagio

elementar: assim como nunca um 6lbum de reprodug6es de grande qualidade nos suscitou

jamais a palawa, assim quase nunca as pr6prias obras deixaram de o fazer. Que o contnirio

se passasse com Benjamin, nio 6 tio lament6vel quanto propugnar ele que o mesmo se

devesse passar com as legiSes de deserdados culturais junto de quem semelhante "vantagem"

6 erigida em principio, e teorizado o respectivo charlatanismo artistico.

Este quadro tem o seu horizonte no do mundo. Um quadro belo kantianamente

cuidaria de fazer convergir o espago 6ptico da perspectiva sobre o ponto de fuga, assim

como o olhar se foca sobre a forma sucinta e unit6ria de uma tulipa. Ruisdael propde i
imaginag5o o inabarc6vel do tamanho do mundo: a magnitudo. O seu horizonte alonja-se e

descentra a conspecaio, a qual o corre, lisa e rasa como ele, a enxergar tudo o que de seres
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imperiosos dos confins ele teima ainda em visionar, horizonte povoado mais que

delimitador, cuja infinitesimalidade mede o assim imensur6vel dos campos que se

desdobram, infind6veis, atd c5, at6 i meia-distAncia a que pelo olhar nos detemos de tudo

isto. Este desafio do espago i imaginagdo 6 propriamente sublime. A absoluta quietude pr6-

crepuscular do orbe, inesgot6vel quietude, deixa exaurida a imaginagio, que 6levada a limite
e, ai, deixada para trds pelo horizonte infinitesimal e espalhado que esconega, curvo, para os

dois cantos dos olhos e ndo se d6 por acabado, nem por acabado o esforgo de se aquietar a

que a imaginagio se vC obrigada por este sublime paradoxal. Ora, este orbe 6 bem um quadro

- arte -, e todavia o seu sublime n5o deixa de nos ser proposto pela natureza - nem que seja

por essa natureza sui generis que, tela mais subtil que as de Zeuxis e mais "fingidora,' que o

trompe I'oeil, 6 a do "paisagismo holand€s", que chega a fingir que 6 paisagem a paisagem

que [na suapresenQa] deveras 6.

Alids, o quadro obedece a uma rima de escalas que escande sucessivos horizontes

deceptivos do infimo enxerg6vel: o dos cisnes brancos no charco, o das medas de feno no

campo A esquerda, o do moinho ao centro no quadro, e ainda n5o chegdmos a meio do

Mundo: mas essa progress6o cosmol6gica kantiana (KU, 895-6) nem sequer oferece uma

sucessio gradual de padrdes de medida comensurantes da quantidade seguinte: cada um
destes referenciais liliputianos estd jd colocado conjuntamente num horizonte simult6neo do

fnfimo que se faz impossivelmente cada vez mais fnfimo. Quando j6 mal vemos os cisnes,

ainda menos os argueiros das medas de feno; quando estes estio no fim do mundo, o

moinho, muitissimo mais longe, ainda avulta como "coisa grande i distAncia", diria ponty;

mas eis que este moinho se torna pequenissimo quando muito mais longe, muito maior, uma

segunda torre de igreja 6 ainda enorme, comparada com a primeira, muito menos afastada

mas j6 tio pequena. Se desdobr:umos a vista sobre as 6reas do solo sucede o mesmo: botas

de sete l6guas em cada pupila, e uma permuta despistante e vesga de infimos grandes e

pequenos.

A mais do que um titulo a experiCncia da arte 6 a do sublime, e nio do belo, como

Kant sup6e. O belo negativo adorniano recupera a justo titulo essa dimensio sublimante que

6 a do trago de sombra que nio permite que a imaginagio chegue a apresentar a forma, e se

venha antes a esgotar diante do inabarc6vel do Mais, que nesta se abre ainda. Nio 6 outro o

papel da sombra, da ausdncia e da quietude, na nafureza-morta. Por "morta" antenda-se aqui:

meditada ao limite, e entrada ela pr6pria em meditatividade absorta e recolhida de si mesma.

Ruisdael, Chardin, Dou e L6pez nio diferem nisso: elevam a imaginag5o mortificada d sua
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intensidade m6xima. Nio um p€ssego e uma taga, formas belas, mas o inabarcivel da sua

obscura presenga. Esse "trago" que retraga a forma e a abre num inesgotdvel, o detectou ali6s

bem Kant na sua teoria do atributo e do simbolo artfsticos; maior consequ€ncia doutrin6ria e

uma observagdo atenta de Ruisdael poderiam ter modificado este capitulo da sua estdtica,

assim como ao passo em que Adorno refere que o sublime se comegava a transferir,

precisamente no tempo de um Kant desatento, e nisso sinal do limite de uma 6poca, da

natureza para aarte (AT 496):haviamuito que se transferira, do "Devoto Cristo" da Catedral

de Perpignan d expansividade carnal e terrestre da vitalidade ascensional do mundo de um

Rubens. Aqui, a t€cnica de luz de Ruisdael, n6o a do belo, mas a do sublime, 6 menos a de

raiar clareiras e uma clareza branca de verdes ao longo das vastiddes - do que a de

contrapontar de densas sombras em verde-negro o panorama do mundo. O nublado, o escuro,

o crepuscular, o toldado, assomam diversamente como outras tantas regiOes fechadas, outros

tantos horizontes vedados, dentro do grande diAmetro do Aberto. Outros tantos espagos, a

cuja orla somos depostos, que o pintor trabalha dentro do grande perimetro orlante a que

somos convidados: colocai o olhar na orla do olhar, no o'horizonte" - no que delimita e abre

avistamento.

A primeira dessas orlas 6 a nossa. O quadro guarda as suas distincias, fica longe.

N6s somos por ele postos na sua orla afastada: o visivel comega 16 adiante, e 6 avangando

passos 6pticos at6 a uma distincia jd apreci6vel - a do primeiro plano do quadro - que a

partir dai o longinquo se apodera dele de l6s a l6s e converte todas as coisas ao seu sortildgio.

Tudo e levado a orla irltima, a horizonte. Entre essa orla horiz6ntica e a nossa, quase tudo 6

passado, 6 reduzido ir escala de horizonte: quase tudo tem que se avistar, pouco 6

simplesmente visivel, quase tudo no quadro 6 orla e horizonte inenxergdveis, e nio coisa

visivel num espago de suficiente apresentagio. Tudo fica imediatamente longe, num mundo

sem perto. A acrescentar a isso, as orlas de bosques, as orlas das zonas de solo iluminadas.

Uma orla n6o 6 propriamente uma zona linear confinante: as orlas sio a antepenultima linha,

est6o em recuo e expectativa em relagio ao de que s6o orla, meditam-no e, com elas,

meditam tambdm os personagens de orla que van de Velde dispensa - ou medita - a

Ruisdael. A torre no extremo horizonte 6 um desses personagens, como os que se sentam,

(com tempo>, e como os que devagar caminham - no tempo. Tudo, de resto, medita, cada

penumbra de drvore 6 uma figura do estar-absorto e perdido a cismar o mundo. A orla da

floresta indecifr6vel e sombria nio 6 mais a do oculto do que a grande orla circundante em

que a vista se perde: tamb6m esta oculta o que a excede, tambdm esta oculta o que no
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interlfrdio de si mesma deixa mostrar-se (o horizonte ruisdaeliano 6 o rinico a conter entre

duas linhas imagin6rias um ((espago de horizonte>> onde h6 coisas a horizonte mais pr6ximas

e coisas a horizonte mais distantes, embora o pr6prio horizonte jd o seja, nem mais pr6ximo
nem mais distante), e tambdm esta abre a um mundo que se esconde na miriade inabarcavel

da sua multiplicidade, sob a forma <hipob6lica>> da pequenez. A pequenez 6 apenas o que

acontece i mostragio, ao horizonte do mostrado, quando ela pretende ser a mostrag6o

mostrativa de tudo: o tamanho do mundo nio chega para ele.

Porque o que aqui se nos mostra n6o 6 "a natrxeza,,, .,uma paisagem,,, mas --o

mundo. Por isso o hiato, verificado na vis6o natural, que abre um <<branco> intransponivel

entre n6s e o quadro, sem solugfio de continuidade de vis6o nem de visfvel entre o nosso aqui
e o ali onde o quadro comeqa, nio esta a marcar enfaticamente um estafuto de'.pintura, e ndo

paisagem", ir maneira de uma <tmoldura perpendiculan> distal cujo rebordo fosse o que

separa o nosso lugar visivel de um aparecimento artificial nele, o qual exigisse a atitude de

<<transbordo> considerativo da vis6o natural do mundo para a desse visivel singular e

separado: o hiato seria o punclum coecum que descontinua as duas visibilidades, a nossa <<at6

ao quadro>> e a do que 6 visivel neste riltimo, a uma distdncia de n6s muito superior d da
nossa distdncia a ele (de resto, mensuraveis ambas, se nos quisdssemos entregar a c6lculos

de escala). O que o hiato visual significa n6o 6 que nao estamos a ver a paisagem, mas o
quadro dela - mas sim que o quadro nos p6e essa sua paisagem a uma distAncia imensa e

intoler6vel, porque nio 6 um quadro dela mas o quadro do mundo: q.d., n6o uma paisagem

[representada] no quadro, nem uma pintura no [como] quadro, mas: o mundo [apresentado]
no "quadro". Nada de misterioso h6, de resto, nisto: quando olho um Ruisdael (ou qualquer

quadro), nem olho a natureza nem olho a arte - nem o representado nem a representagio.

Olhamos sempre uma terceira coisa, e aquele dilema que reenvia os belos natural e artistico i
koinA da sua semelhanga reciproca 6 intruso num espago diferente de qualquer desses dois,

um espago diferente do do quadro que est6 a tr€s metros, e diferente do da natureza, que

deveria cercar-nos de arbustos e apaziguar-nos com um primeiro plano condigno e real. Este

espago, pelo contn{rio, surge-nos quase a horizonte, e prop6e-nos uma mirifica expans6o do

horizonte a partir ainda dai. E todavia estamos nele - investidos ao mais longe de n6s,

arrancados quer ao diante de quadro quer ao no meio da natureza: estamos, em Ruisdael,

depostos em mundo; chamados ao exercicio extremo da imaginag5o da grandeza absoluta do

mundo. Por isso, e apenas por isso, i "orla" lhe d6 de cismar - pois ela nao se mant6m ir

ilharga circundante do ocultado, ela pr6pria mal se elxerga, distante, alheia, solitiria,
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distracta, infima, ela pr6pria lugar oculto, tanto quanto o horizonte, orla das orlas, que s6 o 6

consumadamente quando deixa de se ver (e que como um tal deixar-de-se-ver Ruisdael

perscrutou e "varreu", muito mais longe que o infinito de perspectiva).

O que agnda desinteressadamente no mundo deste pintor 6 o seu modo sombrio,

vinculando tudo na paisagem i hora setentrional das tardes de nuvens baixas, as da mais

quieta das solid6es - nio a soliddo da natureza, mas a da pr6pria contemplagSo humana, a da

deambulagio ao longo dos caminhos que correm junto de distantes marcas nos campos a

perder de vista: caminhos que s6o os do seu ser ai habitando. Afastadissimos pin6culos,

castelos nost6lgicos abandonados (quando comegou "o Romantismo"?...), aparecem, n6o

como anunciag6es, mas apontando para o remoto da e de com a pr6pria vida, que tende

pictoricamente esta larga meditagdo considerativa do visivel.

Sempre inalcang6vel, a figura humana perfila-se a boa distOncia no sil€ncio das horas

tardas [Imaeem 22..|. Uma qualidade voc6lica, sonora, vem miscigenar o fen6meno visual da

pintura, que se converte num ouvir ao longe / deixar de ouvir a presenga sonora, afim ao

sil€ncio da natureza. Este, necessita do plano da audibilidade, da abertura de som, para se

fazer ouvir. A "mdcula da palavra" (Adorno) 6 sublinhada como possibilidade latente do

chamamento, e 6 comum ao homem e i natureza. Uma voz se eleva, impronunciada e

inaudivel, e 6 esse Dizer que modela o escurecer, a qualidade retirante e velante da natureza

heracliteana-ruisdaeliana: o trago do seu aparecimento em cor e luz d o Dizer, o escutar que

esse Dizer 6, e o seu calar-se no riltimo momento - irltimo momento que se coagula como o

quadro. Poderiamos chamar os afastados, ou ouvi-los, ou ouvi-los a chamarem-se entre si

(castelos, muros de pedra, flechas de torre6es, sio tais Chamamentos nio-pronunciados) -
mas as vozes permanecem para sempre na orla do seu acontecimento, como o ponderoso

lugar da suspensEo, do pensar meditativo. Fen6meno que tematizaremos adiante sob a

denominagdo de "acontec6ncia", nem a natureza se apresenta aqui ela mesma, nem estas

pinturas s6o o olhar do pintor: elas s6o a meditagho na qual ambos mergulham, respirando d

uma a qualidade temporal daquela Hora queda que nem permanece nem passa, mas aparece

sem tempo, s6 e completa como o mundo.

Palawas ditas entre os que caminham pelas curvas breves dos caminhos (essas

curvas s6o esses dizeres), n6o s6o audiveis: pois esses s6o os lugares das palavras imergindo

na quietude silente da natureza muda e significativa. Significar nio 6 dizer - dizer nio 6

significar. Ruisdael manifesta que s6 hd Sprache der Dinge na presenga - que a "homologa"

- do Z6on logik6n, sem cuja figura em silCncio aquela nio falaria. lsto mostra tambdm que
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relagio entre as duas pinturas "especializadas" e os dois pintores cooperantes: as figuras n6o

v6m preencher, habitar ou percorrer o espago de uma pintura ou o de uma regi6o, sem que

nisso n6o fossem o eixo que restitui tal pintura ou tal regiSo a si pr6prias: Van de Velde

confere Ruisdael a Ruisdael: tal como 6 a articulagdo do silOncio - a "mfsica,, ou

"paralinguisticidade" a qual, como fundo ontol6gico, este oferece em contrapartida - que

confere d phon€ semantik6 a sua dimens5o apofhntica ou revelacional: a palawa, tal como o

signo saussureano, 6 maturagdo do sildncio, e o seu brilho ou lux nio 6 o do termo reificado,

mas o da pura tensio diferencial "da corda e da lira", harmonia aphands da criptica

enigmaticidade assim na natureza como na arte. Assim como "na Iingua n6o h6 sen6o

diferengas sem termos positivos" (Saussure, curso, ed.cit., p. 202-3), e 6 a tens6o

articulat6ria do intervalar que, como di-ferencial, desencadeia significagio por audibilidade

da negagio determinada que constitui esse entre-sons silencioso de um querer-dizer (tal

como a articulagEo "quiasmante" do invisfvel visibiliza o visivel d sua Visibilitd "aletheica,,,

em Merleau-Ponty), assim as figuras de Van de Velde n5o chegam a ser os termos positivos

(que na lingua n6o h6 - mas, eles mesmos os silenciosos termos-diferenciais "saussureanos"

que estabelecem, como "diferenga entre eles", esse silCncio-mrisica da paisagem sem fim do

"belo natural como tal" (Ar I l3) que 6 a "[para-]linguagem das coisas,'. Assim, em Adomo,

a obra de arte como Konstruktion se despositiva ou "espiritualiza" e 6 Mais aparicional na

medida em que, como sil€ncio da linguagem e como "filia criptica,' da g6oq ou

Riitselcharakter des Kunstwerkes, se reserva e manifesta essa reserva (no Heidegger de tIK,
a Terra). Se a natureza 6 mais silCncio quando os que falam se calam ou regressam ao

inaudivel do rumor articulat6rio da langue (ao inaudivel da diferenga como tal entre os

audiveis) - se Ruisdael € mais ele pr6prio quando Van de Velde o visita -, s6 ela ensina o

Logos aos que o sabem t6cito. Se s6o as marcas da linguagem - os homens que falam - que

se diluem no sublime de imensid5o do seu sil€ncio, e assim o manifestam, inversamente, s6

o rumor t6cito do articulat6rio deste dltimo - a Sprachihnlichkeit que 6 a Sprache der Dinge

- outorga a linguagem a si pr6pria (o diferencial como condig5o dos termos, em Saussure; o
juizo reflexionante, o silEncio do conceito, como condig5o do determinante, da declaragio

categorial, em Kant).

As figuras n6o est5o bem distantes ou longe - antes remotas, alheadas, "por mais

pr6ximas que fossem". Quadra-lhes uma das formulas da aura, segundo Benjamin; mas nio
menos alheadas dela por sua vez, porque arredadas da nosso nostalgia gragas i sna cifrada



presenga de enigmdtico anonimato quase indivis6vel. Porque o seu alheamento arredio e

esfingico e quase o oposto do delido sentimento liquefeito da distdncia nost6lgica aurdtica.

Em variag6o reformista sobre a mistica do tenebrismo, a floresta de Ruisdael, que

comega profunda desde a primeira 6rvore da borda, n5o instaura a escuridio - a sua

informidade e v6cuo de transcend6ncia -, mas o sombrio, a pr6pria forma da natureza

escapando para a sua iman6ncia feita de pura substancialidade: n6o mistdrio metafisico, mas

enigma sem anunciagdo em clave ontol6gica.

Um feito que um Meyndert Hobbema (1638-1709), seu discipulo, repete sem

inteiramente o compreender, ao relevar mais declaradamente os seus tragos humanos

encafuados nos bosques, ao desenredar cedo demais o enigma e querer mostrar

ingenuamente que est6 i altura do mestre. Mas, em Hobbema, o momento de discemimento

ontol6gico 6 o das coisas que est6o decididas e instaladas, ndo o da natureza pondo e

estabelecendo, e as sombras sio um efeito natural dos bosques, muito conscienciosamente

restituidas - mas nio a pr6pria natureza da "natureza", a pr6pria efectividade da natureza,

aquele (profundamente retido) a-partir-de-onde o seu ressaltar adveniente ressalta, advindo.

As casas na meia-distAncia trazem a demasiado pr6xima a humana presenga e a demasiado

patente a da natureza; as figuras de segundo plano veiculam um ar de narrativa, encontros de

vizinhos algures a meio caminho exalando humanidade, por muito que s6 em pequena dose.

Isto d6 a medida de a que distdncia Hobbema se tem, que p6tpov rege e revela o seu sentido

de mundo. A que distincia ontol,gica, isto 6. Mas prova pouco e curto, ao enganar-se quanto

aos phaenomerea Onticos e ontol6gico. A sua distincia consiste em se instalar em frente a um

bem-escolhido trogo de paisagem, e pagar ent6o tributo aos seus mist6rios, is suas

maravilhas, d sua qualidade e valores de luz e sombra, A pr6- e p6s-bruegheliana pequenez

dos muitos humanos que vivem e sio, aldeias em peso que sio humanidades inteiras. Cada

extremidade da cena apresenta, emvez de distincia ou sombra, uma pacifica casa de madeira

- invertendo o o que engloba oqu€. O discipulo 6aprova acontrario do mestre.

Nas suas marinhas llmasem 23.], vira Ruisdael aparentemente uma vasta p6gina. O

mar encontra todo um outro brilho (comparativamente), tal como a abertura de espago o

exige; e magotes de gente atrevem-se por fim a frequentar a praia do olhar. Em parte alguma

o mundo se encerra de novo sobre a terra (em seu ciclo tiHnico de expansio alta /

encerramento ct6nico) - embora nunca sendo consentido nada que viesse dissipar os

acastelados de nuvens cinzentas velando como avisos as precdrias fisionomias dos barcos.

Dois tergos da Paisagem com castelo em ruinas s5o cdu, quer dizer, a sua



imperscrutabilidade ou transcend6ncia ditas em nuvem: o c6u de Ruisdael, o seu ..ciel

ouvert", no titulo de Domecq, comega por ser o espesso adensamento de moles arborescentes
que anoitecem o mundo mortal ao coar o que unicamente lhe 6 abertura: aluz. O c6u 6, em
Ruisdael, enf6tica abertura fechada e continuag5o hil6tica celeste do silvado obscuro
florestal. Mas 6 um opaco primeiro, porque coincidente com a propria regiio dahn.Orla das

orlas 6 a dessa abertura prima cujo modo 6 o do velado, o da nuvem que esconde, o da

Sprache des Seins wie die Wolken des Himmels - o de al6theia. por isso assistimos

necessariamente, no Cap. I, a todas as formas de nublamento do '.dia sem nuvens,,, em
primeiro lugar a do seu proprio brilho apolineo <Schein> como apar€ncia <Schein>. Sempre
a nuvem foi, na pintura, a da cerragio mistica, e desde o non finito de Miguel Angelo, das

manchas-pintura - do "pingo" latino e novilatino.. quem pinta, pinga... - de Fra Angelico e

da nuvem colossal e ca6tica que tolda Toledo no respectivo "mapa" por El Greco, que nio se

assistia a um tal "tenebrismo", um tal quadrado negro sobre fundo branco ou corvo sobre
Pallas como regra ontol6gica da pintura (e da poesia), um dia mais tarde enunciada, como
"vit6ria sobre o sol", na sua pureza transcendental ou "abstracta". E, por6m, h6luzsuficiente
para um mundo, para uma presentagio do impresent6vel, para um inimagin6vel debaixo de

vista: para a magnitudo.

O que significa ent6o essa escalada das pot€ncias terrestres da oclus6o altas i
nuvem? Na sua interessante exegese do paisagismo do mestre de Haarlem (pp. 59-73), Jean-

Philippe Domecq sustenta a tese de um despojamento projectivo total (do alegorizante, do
estilfstico, do mundividente, do te6rico-est6tico, inclusive do pict6rico, e enfim do
subjectivo-emotivo), possivel, durante um breve trecho hist6rico, i Holanda cultural e

geogrdfica, e i pintura holandesa de seiscentos, que culminaria num Ruisda el capazde haver

cedo serenado em si o impulso aleg6rico e as puls6es de temor - projectivos - para deixar
aparecer "o mistdrio da natureza" diante da pura observag6o de um sujeito em ascese sobre
as vivOncias p6thicas da sua subjectividade. Diriamos que assistimos a essa dessubjectivag6o

na estipulag5o da orla especifica de observagSo - sobre o parapeito <<em branco>> do hiato, A

dist6ncia sublime (o que condiria bem como uma evolugio pict6rico-espiritual de van

Ruiasdael, que o teria trazido atd este patamar de autodistanciagio - traduzido em nio-
presenga, nEo-proximidade em relagio d paisagem neutralizada como menos que..objectiva',

segundo as regras do apoderamento subjectivo-perspectivico: como totalidade quedada nela
mesma, na neutralidade da distflncia sin6ptica que permite conspect6-la nessa condigio de

magnitude - desde um primeiro periodo de viv6ncia passional da floresta, lugar de prova
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inici5tica e territ6rio fechado dos medos ancestrais a sublimar "dinamicamente", cuja

mem6ria real primitiva a simulagdo segura kantiana ainda guarda, mas como outrossim

neurose traum6tica esconjurando no consciente o fantasma inconsciente real denegado ou,

no eufemismo racionalizado, mas denunciado, de Kant, um poder sem poder sobre n6s.E jit

com esta caracteizagio exprimimos o nosso desacordo face a Domecq, que n6o 6 sen6o

(objectivamente) o dele mesmo face a si pr6prio (quando, na pdg. 73, no seguimento da

consideragSo do sikncio "est6tico-negativo" que a pura paisagem imporia ao pintor que se

prop6e, perante o seu inapreensivel, a tarefa impossivel e misticamente desaconselhada de a

<<predican> em imago, comete o deslize de garantir que umas certas "tr€s 6ryores" nada t€m

de expressionista, aleg6rico-simb6lico ou antropom6rfico, existem apenas por raz6es de...

composigdo visualt. Fim da natureza, comego da pintura como teoria condutora do olhar em

teorese - e adeus ao ascetismo de pouca dura de um ensaista zangado com a hist6ria da"arle

teorizada" desde o impressionismo (p. 72), em nome, n6o se sabe bem se da "natureza" -
que € uma coisa -, se da sua "paisagem", que 6 outra, e pode ate tamb6m ser um quadro). A

ascese critica, correspondente d pict6rica, que nos recomenda, nem 6 pratic6vel, nem chega a

pratic6-la - tal como Ruisdael. De acordo que o pintor, que 6 grande, n6o estraga em

alegorismo literato ou simbolista o adensamento cifrado de mistdrio: mas est6 longe de nos

propor o da "natureza". Porque nos propde os campos ceifados, como os livros de horas, e o

pontuar do tempo vespertino pelos pin6culos, agrimensores sem metro, do ilimitado

infinitesimal que nos enreda na tend6ncia constante para o invisivel que assalta as dobras

daquela grande vastidio pequena. Paisagem do mundo, nio da natureza. E, pois, n6o menos

que imagem aleg6riea - disponivel "observagdo" -, mas mais: uma distribuigio de enigmas,

de recuos, alheamentos, distracgdes e hiatos como os das orlas v6rias que sio: (l) a nossa,

a desse "n6s", personagem tio longe de si e das coisas, ao medit6las na sua omnitude, como

os caminhantes na sua (2) orla; (3) a do horizonte terrestre; (4) a da abertura que a

nuvem oclui; enfim, (5) todo o espago a-horizonte e cada dobra infinitesimal nele.

A "turbagio do calmo"

- que Domecq reconhece superior i do torvelinho projectivo animico ou i das alegoreses

esgotadas na sua decifragEo precoce; que veremos agudizar-se na estatudria de de

Chirico; e que obedece em geral ao paradoxo da est6tica, de que o extertor abflico do

Laocoon 6 o paradigma: mdxima dizibilidade do inef6vel, mAxima expressividade do

inexpressivo, incandesc6ncia da fieza, cujo leque de estilos podemos ir encontrando

desde Kafka ao Actor's Sudio -
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deve, sem drivida, fazer economia de c6modos roteiros simb6licos ou de estilemas enf6ticos

que fagam as suas vezes. Estaremos de acordo com as p6ginas de Domecq que o discutem, e

mais ainda o estaremos ap6s duas rectificagdes. As p6ginas (62-70): descontando a pictura

vexato, mas atipica, que 6 o "Cemit6rio Judeu" (onde zds podemos ver a justeza da

recuperagio, por Goethe, do optimismo vegetal serenamente classicizante do paisagista,

predominante sobre o pathos romAntico obsceno da ossatura dos trimulos da vita brevis),

nunca Ruisdael alegoizaia o tema de Yorick e S. Jer6nimo (n6o tanto o da perecibilidade

quanto o da vonitas e da meloncholia perante ela) - embora seja de admitir que a 6gua

estagnada, o plfmbeo peso dos lnvernos ou as 6rvores-osso esqu6lidas e branquejantes

venham a ser os equivalentes do emblema da caveira ern naturezas mortas (strictu senso) e

em interiores. E Ruisdael teria sabido evitar a sobrecarga do jogo de sombra/luz aportado

por Rembrandt desde os seus retratos-interiores-naturezas-mortas sobre a paisagem de

exteriores - ainda escutados na sua condig6o de ontologicamente alumiados, nio entregues a

alguma pronta luz natural -, seguindo simplesmente as propostas de observagio natural

desses caprichososjogos de sombras e rev6rberos projectados (sen6o rebatidos) de cima para

baixo, dessignificando-os ao integni-los como simples epis6dios leves no dmbito de um

espago para esse fim muito amplificado, e feito assim escapar ao aprisionamento estilistico

nesse jogo como nalgum principio absorvente de Significagio. As rectificag$es: a

redunddncia de caveiras em naturezas-mortas nio se deve tanto a que, nestas, tudo, dos

objectos is sombras de sil€ncio e solidio que os continuam, inundam por dentro e unem por

fora, fosse jd caveira, mas a que tudo nelas 6 para al6m de e outramente que caveira, tal

como o Rosto levinasiano, na senda desse rosto-para-al6mde-rosto cuja linhagem russa leva

do icone a Malevitch - e 6 isso propriamente que faz delas naturezas-mortas. A 6gua

estagnada, mesmo a fortaleza em ruinas (n6o se sabe se o torreio do orgulho, se o seu fatal e

g6meo oposto, aprbpiafortiludo) s6o, porque arqui-simbolo, nio simb6licas. Resta que esse

arqui-simbolo n6o se dilui em pura natureza visfvel. Quanto i naturalizagio "fisiocrata" da

metafisica retentiva, e tribut6ria do creprisculo rembrandtiano - deixar entregue a si pelos

campos fora a ocorrdncia da liwe produgfio do jogo de luzes -, exige a avaliag6o do

confronto de espagos de terra e mundo tal como o pergunt6vamos no limiar da linha de

consideragdes em que nos encontramos: o que significa a opacizagio do mundo, nio sobre a

tera, pela floresta, mas na sua fonte mesma, pelo seu equivalente: a copa redonda, rodeando

a de outras que a rodeiam, do pano de nuvens? Que vem a ser este ciel (c)ouvert?
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Algumas observagdes ir6o respondendo. A primeira: subsistem, no panorimico

sublime-matemdtico, ilhas de sublime-din6mico: os escuros florestais do medo ou, na sua

sublimidade, simplesmente do oclusivo. Se quadros como A Grande Floresta demonstram

que h6 sombras que nascem da floresta e s5o "nafureza", e h6 florestas que nascem da

sombra e a s6o, hd que ver ai um principio paralelo de sublimidade do mundo na sua

apresentagio. Tal como a extrema abertura da distAncia se inverte numa paradoxal amplitude

exigua, e o aberto se fecha i forga de si pr6prio e se encobre d forga de patdncia (6 o sentido

de &)"r1Oeto - Heidegger - e do encavalitamento - Ponty -, aqui, n6o o de coisas interpostas,

i maneira do cubismo sintdtico, mas a interposigio da pr6pria distdncia apresentativa, a

opacidade do excessivo e escasso di6fano), tambdm o espago irremediavelmente aberto h6

que ser selado. A terra sobe uma primeira vez al6 ao topo das 6rvores, fechando o mundo

mais depressa ainda que a dist6ncia, por uma rapidez dinAmica de acontecimento que

complementa a sua oclusio matem6tica como pura representagio (a oclusSo, o colapso

sint6tico da imaginagSo que acompanhava - ou, radical-transcendentalmente, abria - o

horizonte da sua abertura). E sobe a uma segunda e inultrapass6vel altura, a das nuvens. A
quietude cismante, a crepuscularidade geral dos grandes cen6rios de Ruisdael, a solid6o,

arredamento, dist6ncia, alheamento, o sem-ningu6m-presente no e ao pr6prio quadro, que

comega para al6m de um no man's land impresentevel (essa faixa n6o sabemos dizer de qu6

- nem nossa nem dele, nem real nem irreal - entre n6s e ele): tudo isso tem por signo o

tampio que encobre primitivamente a pr6pria visibilidade. Nenhuma necessidade de

dramatizagio do chiaroscuro, pois, porque as nuvens obnubilam muito mais que uma ou

outra faceta ou vertente do visfvel: obnubilam uma inteira fatia de espago, obnubilam a

pr6pria visibilidade, a nossa e a do visivel, obnubilam a pr6pria apresentagio natural - e "da

natureza", pois -, tornada presentagio tem6tica de mundo. As nuvens comem um bocado de

chio 6ntico de consistdncia e de continuidade natural de insergio e tomada de vistas

considerativa: n5o a distincia olimpica e ascdtica do pintor d sola notura na qual abdicasse

apofaticamente de qualquer interfer€ncia, como quer Domecq, mas uma anulagio absoluta

do pr6prio espago dessa dist6ncia, nadificado ontologicamente e transformando o rapport do

pintor ao panorama muito mais do que "psico-culturalmente". Aquilo que, ap6s essa orla

abocanhada e neantizada pela orla de cima, aparece, nio aparece, d dist6ncia psico-subjectiva

impassibilizada, como natureza, aparece adiante da orla desaparecida, da orla neantizada,

aparece como um distante-estranho, e pede-nos mais que aquela opticidade, disponivel para

o estritamente aspectdvel e neutralizadora dos inteligiveis. Pede, diz Kant, o ver da

imaginagio, ndo o do olho, pede uma deposigio do olhar-daqui no imaginar-16: pede a
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superagao de natureza "objectiva" e de sujeito objectivante/ado. Domecq mesmo o diz, sem

se aperceber do alcance inimagindvel do que entrev6: "Permanecem decerto pequenos

bosques e rochedos no primeiro plano das suas Haarlempjes llmaeem 24.'1, mas n6o se

deixam localizar nitidamente aos nossos pds. EstSo aos nossos p6s, nessa zona de sombra?

Fazendo recair ai a sombra das nuvens, Ruisdael afunda o primeiro plano" (DOMECe,

Ruisdael ciel otmert, ed.ref., p. ll0). N6o se v€, por6m, um primeiro plano sombrio, mas

uma *sombra" tal que desaparece qualquer "primeiro plano". Quase todos os Ruisdael

comeqam por esse eclipse <de alto a baixo>>: uma dist6ncia a que € comido o espago de

dist6ncia - dist6ncia descontinua aberta pela omissdo do distar. Este "en-fonc6" d mais que

vm escurecimento [fonc6], 6 um afundamenlo, uma derrocada, um cair, nio para baixo, mas

para dentro [into the Maelstrtim] desse mesmo escuro [en---+fonc6], tal como a alma de poe

para dentro da sombra abissal, projectada pela obnubilagSo tenebrosa do corvo, diante do

nevermore de um mundo inabarcdvel, totalmente d dist6ncia de si pr6prio, como o horizonte

remotissimo de Ruisdael, e todavia teo presente; de um mundo orlado desse sem-fundo e que

nos exige id€ntica provagSo. "opus nigrum", "assungdo do nada": condigfio da sua

consideragEo ontoligica - precisamente, n6o "natural". Tal enfoncement, facticidade d corps

perdu,6 tambdm, como vimos, a do "lnnan", a do In-sein do Dasein como ln-der-Welt-sein.

E tombando infinitamente no <<fosso de orquestra> dessa orla, que se (aterra) em pleno

<<mundo>>. A finitude condicional e a manifestativa fazem um: sc., Geworfenheit e o car6cter-

de-reserva - a "Erde" - de &-l,r10erc, a dupla "negatividade" que finitudiniza a sua

"positividad€'. SZ 135, $ 29, esclarece exemplarmente o que se passa com a Befindlichkeit,

com o "sentimento de mundo" que assiste d pintura de Ruisdael o facto de que d, trago

ontol6gico do ser do Dasein [e, em UK - como "dap" -, o trago ontol6gico, e nio 6ntico-

cousal, do ser da obra de arte: o mesmo trago ontol6gico que confere como advento aletheico

o Da do Dasein e tamb6m o Da do Kunstwerk], "6 velado no seu <de onde>> e (eara onde)>",

v.9., no nascimento e morte [antropocosmol6gico e 6ntico] de (seres humanos>>.

"ChamamosJhe a <Geworfenheib deste ente no seu <Af>; na verdade, ele est6 projectado de

um tal modo que, como ser-no-mundo, 6 o <<Ai>>": a saber, ele mesmo 6 o onde, "onde,, est6-

deixado-projectado (n5o no sentido de hipostasiagio daquela adverbialidade, mas no inverso,

de radical ad-verbiagio de qualquer pretensdo i substantivagdo de "um" Onde como topos-

fundamenturz). A omissio-de-omissio de um primeiro plano corta, no quadro holandes, esse

dar ch6o e esse reconstituir da concatenagio causal que mant6m, tanto o nexo de

apresentaQeo representacional de um mundo, como a sustentagao dntico-metafisica desse

mesmo mundo (no antin6mico de um regressus sem fim e de um dd st1nai que, por n5o
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diferencializar a diferenga ontol6gica, viu bem Kant conduzir ao "E eu, de onde sou eu?"

como antinomicamente incontorn6vel e insuportdvel auto-interrogagio do fundamento

enquanto "verdadeiro abismo para a [e da.. .jrazdo humana" [KrV A 613 /B 64U ). N6o M

qualquer possivel "daqui" metafisico para (desde ele) ver o "ai" (qualquer diante-de-quadro

para espectar a sua "paisagem"), se este for tematizado no seu car6cter ontol6gico: e o

afundamento do primeiro plano 6 esse das Nichts nichtet, nadificagio da cadeia sempre-j6-

positivada de sustentag6o 6ntica que apresentasse o "Ai" ainda a partir "daqui", e naquele

"daqui para ali" (da concatenagfio do principio de razdo fundante) que Heidegger diz ser o

que vela, em lanthdno ("esquecimento/toldamento") metafisico, o car6cter de transcend6ncia

finita que 6 o ser-o-ai: o do Dasein como o do Kunstwerk, tamb6m o desta obra de arte sem

espectador e diatopia representacional que 6 o quadro de Ruisdael (e que Kurosawa levan{ i
"obs-cenidade" ["transcend€ncia"] pro-jectada e "derreliccionada" intra-cena l"finita"J no

seu Sonho van goghiano, que s6 o sem-ningu6m-a-ver do "ver-se" cinernatogrdfico, essa

umbrosa Geworfenheit do Nemo espectador em pleno "Ai" do 6cran, ao-qual-ele-i, poderia

jamais restituir, e a que chamdmos o Fen6meno da "acontec€ncia". E gragas a esse assentar-

sobre-nada seu e nosso, e devido ao absolutamente "nada" interposto 'oentre" "n6s" e "ele",

que n5o somos espectadores do mundo como de quadros (e de quadros como de mundo e

"paisagem-natureza"), mas sempre-j5 In-der-Welt-sein. Afundando-nos no sem-fundo (no

esburacamento da cadeia 6ntica do fundamento, da representagSo e das suas supostas

diatopias da exist€ncia) dessa orla ensombrada-nadificada pela nuvem (mesmo a dos "dias

sem elas"), afundamo-nos num mundo-afundamento (inabarc6vel, d distincia, impresent6vel,

in-consistente), des-fundamo-nos do nosso lugar dntico-existencial-representacional

diat6pico de observagSo, estamos j6 sempre 16 "caidos", "langados", porque precisamente

ndo ente-consistente no seio de ente-consistente, por em-caixar, de caixas, mas presente na e

da presenga: o "in" 6 esse sem-fundo de uma presenga que <m6o assento), nio 6 6ntica - e

que o ndo 6, nio no mundo como "num" reduto ele pr6prio 6ntico-consistente, mas,

nadificado desde a sua orla de presenga (que 6 tambdm a nossa de copresenga, como Da-

sein), um mundo considerado abissalmente: ontologicamente. Por isso € abissal o considerar

desse mundo abissal: "ver Ruisdael" 6 uma tal abismagEo, na qual, como n6s 16 e talvez a

sernos um deles, todos os seus cismantes (os de Berchem e Van de Velde) est6o abismados.

Ruidael pinta sobre orla de Nada: pinta abismado. A orla, (rz)comum quer a n6s quer ao

quadro, faculta que nos abismemos nesse abismo, que a imaginagfio kantiana ou o pincel

microperceptivo ai se abismem ao Inexaurfvel. Nio tanto o inexaurlvel da totalidade total

(que o onticismo kantiano sempre pede, d natureza, is ideias da razAo ou ao mesmo deus),
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mas o do sobre-nada dessa totalidade, absolutamente negativizada sob si pr6pria, isto 6,

ontol6gico-diferencializada na consist6ncia-6ntica de si mesma: esse sobrenadar instdvel

sobre o dorso escorregadio de uma tartaruga que o mito poderia emprestar figurativamente d

inteligibilidade racional parafundar o mundo-

A nuvem - aletheia - 6 o rio que corre e esquece, apaga essa orla e o lugar dela:

eclipse de eclipse. Porque uma nuvem deitaria uma sombra que perdesse de presenga um

Iugar (pertencente ao quadro, vamos supor): mas nio uma nuvem faz desaparecer o lugar

desse lugar. Porque o mtmdo n6o "comega" naturalisticamente mais perto, n6o tem um
"primeiro plano", indexado a um "n6s" diat6pico na orla positiva dele: a proximidade

imediata com ele enquanto horizonte-inabarc6vel, horizonte-ruisdaeliano, 6 mais primitiva.

Nio falta nada nem regiSo nenhuma ao mundo de Ruisdael, falta-lhe ser 6ntico, ser

considerado (por n6s e pelos reciprocos "primeiros planos") como ente e natureza. A nuvem

que projecta essa sombra 6 a Sprache des Seins; al€theia. Sem "metSfora,'/metafisica. O
jogo, not6vel, que desde o comentiirio de um Eugdne Fromentin (cit. Domecq, p. I I l) se pde

em destaque, de um "olho" que mede, "de solo a z6nite", as nesgas de luz e as manchas de

sombra, por um sistema de correspond6ncias c6smicas capaz de perfazer sem omiss6es ..o

campo circular da visio", q.d., a esfericidade do manifesto, tem a abrilo este grande v6cuo

que enteo requalifica a inteligibilidade desse pormenorismo das correspond€ncias verticais.

Digamos que esses piques judiciveis de veritotes-adaequationes sio a reler como fen6meno

fundado no da declosSo oclusiva <un-ver-borgen-heit> que, num s6 nimbo, rege o
Aparecimento. O nome pr6prio da orla, que o mestre de Haarlem talvez soubesse, e - &-

i'r1Oetc. Todo o mundo (a nuvem e o cdu tamb6m) sio essa declosio arrancada i cobertura:

as prdprias sombras e bosques escuros, as mesmas nuvens, que escondem, sio declos6es

arrancadas i oclusSo mais primitiva ainda que, nuvem e sombra de si pr6pria, nadifica em

primeiro e riltimo horizontes o surgimento sem de onde do orbe do mundo.
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6.3. O "interior holand6s": os primeiros heideggerianos em pintura

Prado (Maio 2003)

"Die Rede vom Haus des Seins ist keine Uebertragung des Bildes vom
<Haus> auf dos Sein, sondern ous dem sachgemdss gedachten Wesen des
Seins werden wir eines Tages eher denken kdnnen, was <Haus> und
<wohnent sind.". (Heidegger, BfiH 156).

"Falar da casa do ser n6o 6 um tropo que reporte a imagem de <<casa> sobre o
ser, [ser6] outrossim a partir da essdncia do ser, pensada segundo a coisa
mesma, [que] poderemos antes um dia pensar o que (casa> e <habitan> sio.

Prehidio sobre Tenebrismo

Para haver tenebrismo, n6o basta o negro inflexfvel do fundo e o assomar i luz de um

vulto em aparigdo: o Condottiere, de Antonello da Messina, o S. JoSo Baptista/Salom6 de B.

Luini (1485-1532), o S. JoSo Baptista, de Leonardo, nio sio tenebrismo. Falta o drama da

temporalidade da aparigio (e nio a dramdtica do aparecido); o sfumatto do Baptista 6 muito

pr6ximo do mist6rio tenebrista, mas falta-lhe a relagio dinimica, pela qual a treva pesa,

advdm, se encontra transposta inteira para a tensio condensat6ria do rosto do personagem

que a habita, que pertence ao seu envolvimento e dominio e ao mesmo tempo lhe 6 o seu

contr6rio - o surgimento -, n6o menos misterioso.

Androginia e pagano-cristianismo sobre-imprimem-se entre si simultaneamente

(assim como tambdm luz e sombra, e surgir/ocultagio). O Baco 6 o escuro enquanto

aparecimento (embora iluminado, e n6o irradiante por si mesmo, ele n6o entra propriamente

numa faixa de luz: nenhuma fonte luminosa em e desde outro lugar o ilumina, ele entra,

simplesmente, directamente no puro assomar do seu pr6prio surgimento, antes treva - e

marca esse tempo de decurso ; tal como o seu gesto desenha o seu gesto, como que

"auto-repetindo", em unidade sint6tica, a sua g6nese: o espago 6 t6o desenhante que traga, no
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tempo - cuja unidade sintdtica nele se apresenta - a sua propria constituigio sucessiva como

todo de um espago simult6neo). O sfumatto 6 uma singularidade inenarr6vel na hist6ria da

pintura.

Os interiores

G6rard Dou (1613-75) - "A jovem m6e" [Ig!eggM]: heranga remota do

tenebrismo, a luz entra pela esquerda. A portada de janela, aberta, d6 para a cidade, pl6cida

como uma miniatura, ela pr6pria tm interior silencioso no seio do mundo. O espago da casa

6 labirintico: um fundo de casa mergulha - interior do interior - na obscuridade da Animo.

Uma cozinha e duas ajudantas fundem-se, sombras na sombra, e as escadas - que levam,

terriveis, o destino desde Veldsquez - surdem em caracol, ou infinito transviado. Conduzem

decerto i galeria (fundida na sombra ampla dos tectos, mal aparecendo no quarto, deixando

descair o drapejamento oclusivo, que rima em bordio musical com o outro, o da janela, o

qual sofre ao de leve da tentagio de se enfunar na brisa liwe suspeitada); mas tamb6m, por

uma bifurcagio inevit6vel, ao abismo da escuridSo e das "traseiras". A interioridade do(s)

interio(es) tende, assim, a emboiter i maneira da Caverna. Que o interior holandAs 6 uma

meditatio mortis, o atesta a composig6o dos objectos, d direita, em regime de bodeg6n. A
quantas lebres mortas ensina G6rard Dou a pinturat' Todas as figuras neste quadro sdo still
lfe, e mais do que uma 6, pois, gibier. O "interior" parece prolongar fractalmente o bodeg6n,

em lugar de este se anichar ai como uma sub-composigio de "g€nero dentro do gdnero": o

bodeg6n sensu stricto 6 apenas o declarativo auto-referencial secreto e enfStico, o insidioso

contaminante metonimico da natureza de bodegdn de todo o "interior", de toda a "vida

interior" holandesa como antecfrmara meditativa da morte - incluindo a vida nascitura (nio
palpitante e pulsante, apesar dos vivos olhos abertos, mas adormecida no bergo da serenidade

universal que demora o escoar do tempo quase atd etemiz6Jo). A luz p6ra a hora, a sombra

reduz o acontecimento a um sono evanescido do ser. A lebre veloz 6, aqui, a sua lamentagao

de si, corpo esquecido d mesa de tintas do pintor. Mas nio menos im6veis esteo a m5e (e

tanto, enlevada no tecer a teia, que, ordenando-o, possibilita o mundo - j6 plenamente

"racionalizado" pelo modemismo pr6-iluminista - , que delega o ser-mae na jovem ama ou

irm5, reduzida ao gesto im6vel da guarda) e o Cupido esculpido na coluna Aibidinat) do

mundo, na qual, mais acima, o voo partilha a gaiola com a ave, n5o mais drapejante do que
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os cortinados refreados e frementes da janela da vida. Cupido dribio, como 6 de seu: tutelar

quer como emblema da chama matrimonial, quer como arauto exogdmico da tentagdo

informe, benfazeja na balanga em esforgo da virtude, a qual 6 pl6cida, caseira e bordando-se

a si mesma nos bordos do bordar. A presenga do masculino (o topos do marido ausente)

impera in-signe, mas ela mesma n6o menos petrificada em bodeg6n met6lico do que todas as

demais. O lustre - a luz astral apagada, como spes interdita e enigm6tica - Iiteralmente

suspende o centro do im6vel e intacto quadro do existir, centro ao mesmo tempo j6

descentrado (ligeiramente ascensional) e advindo como visitagio esfingica desde o Alto, sem

nome, prop6sito ou outro momento do que o de agora.

A integragio crom6tica da tela 6 assombrosa, baixando a paleta consoante a htz -
mas entdo, quanto n5o renasce a vivacidade dessa tnica coisa viva (que aumenta, por

comparticipagio, os graus de vida das demais), a luz, o seu luminoso feito objecto,

subst6ncia, coisas, mundo; quanto ndo rebrilha nestes o seu luzir, e quanto nio canta com ela

a diferenciagSo crom6tica em pequenissima amplitude, mas mais valquiriana que as odisseias

fauves dos contrastes-limite de complementares e outras receitas de mio-cheia! Um arco-fris

inteiro entre dois aros de cor, como mais tarde ser6 o segredo dos cambiantes entre os

aguarelistas.

O mote do bergo 6 sempre um s6: n6o perturbar o sono. O sono das coisas, o dos

bebds, o das lebres. O eterno sono do tempo que 6 o espago, e o etemo sono desse eterno que

6 a pintura, €xtase puro do puro estar, verdadeiro nome da invioliivel necessidade auto-igual

da geometria e do seu espirito. Se a perspectiva simultaneiza o mundo e o d6 de l€s a l6s ao

alcance hipertelesc6pico da vista, a falta de perspectivas do Interior Holand€s nio 6 menos

geometrizante: a exist€ncia est6, como o absolutamente estdsico, nada resta ou vacila,

nenhum acordar do tempo (quer dizer: dos outros, do Exterior, da hist6ria, das navegag6es,

do mundo) poderd vir desabsolutizdJa. Qualquer coisa de casulo, qualquer coisa de

borboleta, qualquer coisa do lustre / catalisadora presenga-dedeus - seguindo o b-a-ba

iconol6gico tradicional - se faz aqui o objecto de uma contum6cia pict6rica que excede o

social que supostamente documentaria; nio como sua injungf,o arquetipica, mas como "seu-

outro-social", do mesmo modo que lebres mortas e p€ssegos mortos-vivos se escusam a

serem retratos da vida (muito menos modelares e idealizantes) porque a esta querem - menos

que propor: segredar outra coisa que € mais que a vida. H6 neste excesso de casa e bergo

uma rebeliio contra a vida social burguesa: algo assim como uma espiritualidade dom6stica

e laica que transmuta noutra coisa o lar - em placidez - ; o apogeu social - em costuragEo
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ohne Zweck - ohne Warum; a segura tranquilidade cartesiana da vida - em salas desertas, e

onde as figuras est6o sempre t6o longe como as de Berchem a Ruisdael: quer dizer, onde s6

o pr6prio habitar pode habitar. A educagio matema vela, n6o pelo bom-comportamento

neerlandds dos filhos, mas pela quietude ontol6gica, pelo nirvana da pr6pria exist6ncia que,

alcangado o puro estar geom6trico (o seu ocupar o sitio-absolutoj6 sem direcaio desde / at6,
j6 sem onde), deixe de acontecer, quer dizer, de ser e de devir, nascendo e morrendo no

tempo.

No nicho d esquerda da coluna ecis-mundi (cupido empedemido e p6ssaro de poiso -
dois sarcasmos do Anjo), debaixo das volutas do esconso da escada que sobe i escuridio do

Alto irrepresent6vel, e por isso invisivel e irrepresentado, e encostada i ambivalente asa de

pano que hesita no limiar do dentro e do fora - uma estante, fazendo a ponte hirta (e invia),
obscura no quadro da pintura como no da "pr6pria exist€ncia" (essa pintwa, esse n6o menos

mito divagado anos fora por cada um dos que se sentam em suas moradas), entre a casa e a

cidade- Nessa estante, duas modalidades do todo: um globo, e dois ou tr6s (nio sio mais)

liwos. Duas formas do silOncio e do vagaroso regresso do fim ao principio. Assim, i
esquerda: o brasio armado (em vez) do dominus; a sabedoria, tolhida no seu pr6prio regresso

reflexivo e armilar sobre si mesma, em vez de s6bia; o Cupido, representagio de

representagio de representagio (pintura de escultura das pinturas que, no gdnero mitol6gico,
representavam "o pr6prio" Cupido); a gaiola (em vez) do p6ssaro; o forro das escadas da

ascensio; a luz e o exterior. Ao centro, o lustre em vez do deus. A direita: o cofre arrombado

da vi fortuna; as coisas e os haveres, vidas quedas em vez de naturezas vivas; a heraclitiana

fomalha vulcdnica da terra fechada, que cozinha e tempera o sabor do habitar. Habitar 6 n5o

mais do que isto.

Peter de Hooch festeja o fluir entre interior e exterior Umaeem 26.]. Mas 6 sempre

no Aqudm - no segredo criptico - que o sentido tem lugar. A m6e bem prepara a crianga

parasair:eeisoque6oexterior:6sair.L6fora,aluzpassacomoumrio,arua6umleitode

claridade irreservada. Mas o caminho breve at6 ela? E o que um vulto de chapeu e de costas

guarda, interposto entre a sala, toda ela carnal e tijoleira, e o mundo vitralizado na (dupla)

vidraga. Essa "cAmara de descompressSo" 6 toda ela penumbra e mancha. Um sistema de

portas entreabertas espreita como algapdes e stbitos desvios invios, d esquerda. Tudo 6
obliquo, no jogo de portais. Uma escada, perfilada d esquerda, oferece a sua alternativa

esconsa d soleira cantante do mundo: ndo a noche oscura (os burgueses de Holanda nao sio
santos resgatados entre a treva e a Visitagio), mas uma insondabilidade que irmana f6 e
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cepticismo. O jogo de perspectiva, rigorosamente controlado sobre o tabuleiro de losangos,

facilita a passagem pela portada entreaberta, como uma fieirinha de sinalizagio saida de

Hiinsel e Gretel: n6o descai para o centro, acelerando a converg6ncia e o ponto de fuga, antes

se reperpendiculariza, para o que n6o pouco contribui a ombreira que barra, ao centro, a

converg0ncia do quadriculado m6trico do ch6o do mundo6. Num outro quadro, de Hooch

volta a bipartir os limiares (como hoje nos Bancos, "por raz6es de seguranga'), e a

discriminar niveis de interioridade e de acesso.

O c€lebre quadro dos losangos [Iloaeex[27.] 6 um epitome da iconologia indiciada

no "interior holand€s": a esquadria daqueles indica ser o lugar de perspectiva o da

perpendicular i tltima coluna (inteira) do lado esquerdo, sob pena de o chSo se p6r a ondular

desenfreadamente do lado direito. Ora, aonde conduz o enfiamento desta coluna?

Directamente i janela baixa em frente, um dos dois focos de luz da tela. Todos os restantes

ingredientes 16 se encontram - a pl6cida cena domdstica de touca branca, a escada, a saida.

Mas o corredor visual do quadro lateraliza o pr6prio quadro, com um gesto de mio f6lo
deslizar para fora de cena, remove-o para desimpedir o v6rtex solit6rio entre o espectador e o

seu destino: a janela de luz. Asc6tico, o quadro encena a exclusio tem6tica da sua pr6pria

cena, para nos desafiar: olha, e v6. E, como todos aqueles holandeses que por 16 vemos,

como toda essa populagSo do lnterior, tamb6m n6s passamos a ver - a janela de luz. As

figuras entret€m-nos demais a fazer de s6culo XVII e de teatralizagSo das pr6speras certezs

da vida moral. Talvez para esses holandeses, mas nio assim para os seus pintores, que lhes

pressentem uma inquietagio insuspeitada, e a assinalam com mintcia quase perfidia.

Cumpre referir que toda a pintura holandesa seiscentista 6 uma pintura do absoluto

silCncio solit6rio das personagens e dos seres, da absorgio alheada de uma meditagio da

presenga. Cada ser 6 estanque e irrelato: as figuras habitam a Delft vermeeriana, como os

campos desertos e quietos de Ruisdael, em completa independ€ncia distracta de inertes

eternos de bodeghn A rua citadina 6 a viela das traseiras, cada transeunte 6 um "chapdu e

uma capa" - entre um anonimato e uma coqiectura, como lembrava o Descartes holand€s, e

uma m6nada hantde pelas janelas de luz. NEo h6 Onfase social, nesta rica pintura de classe, e,

se a h6, 6 negativa e por aus€ncia. Os personagens atestam a individualidade - nio o
colectivo, a interioridade, a solidio ou a cumplicidade: mesmo as cenas de cumplicidade

baixa de taberna e lupanar alheiam a direcgio dos olhares irreciprocos. E "a cena"

propriamente dita, o cen6rio como cena, 6 sempre o personagem terceiro, excedendo "o

social" ou fazendo dele lugar de signos, "6criture", composigdo de um enigma.
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O que hd de distinto em Vermeer 6 o modo como apropria e coa a luz em

luminosidade: 6 o cinzento muito claro rosa-azulado das paredes llmaeem 28.], extensoras

dahtz banhante. A continuagSo do quadro prolonga este acorde de tons frios em azuis muito

claros indo at6 ao azul-escuro vermeeriano (p.ex., na rapariga com copo de vinho). As

pr6prias mimeses d6rmicas - a vermelhidSo dos vestidos - s6o, em Vermeer, atenuadas em

mate, de tal maneira que h6 nele menos contraste de tons que continuidade de uma textura

hdptica homog6nea, de uma sensag5o de cor-t6ctil e de cor-matdria (ou de mat6ria enquanto

cor), que desdobra tanto o rubor como a suave claridade de uma Stimmung, de uma

Gemiltlichkeit azrilada da sensagio-absortiva, do sentir-engolir da exist€ncia, daquilo a que

sabe o mundo e que, como numa gl6ria amni6tica revelada de um trago, se mostra como

afi nagio, sintonizagiio dominante da pr6-compreensio.

De Hooch, p.ex., prefere des accords chauds, embora afinados num suave castanho-

ruivo geral com pico de definig6o em cenoura. Pintor que parece ter um problema particular

com os lajedos: na tela j6 citada, vimos como a fungio perpendicular salva, pela via asc{tica

e sombria da cave entrefechada; enquanto que a fungio diagonal, expedita, 6 reduzida e

tentada pela regiSo brilhante e franca do mundano, pela regiio airosa do social: a inclinagio

obliqua escorrega em deriva direita a uma porta que se apresenta - em contraste com a outra

- extra-aberta, abrindo para uma divisio luminosa, alegre, Iavada pela vis6o rasgada dos

pridios em face. Dilema do pintor, tambdm ele solicitado pela representagio social da vida e

pela sua representagio soteriol6gica indecifr6vel.

Na Rapariga com colar de pdrolas diante do Toucodor tlrlqaqenn 28.1 realiza

Vermeer o seu tour de force imbatfvel: o espago da parede como vazio unitivo entre real e

seu (ali6s invisivel) reflexo especular, autdntica triangulag6o da subst6ncia - posta diante da

sua identidade - pelo v6cuo-luz. A parede de Vermeer 6 um reflector de luz como o espelho

o 6 de imagens ou, a pintura, do mundo. Mas um reflector que a atenua e intensifica, a um

tempo, transformando a janela em fresta penrimbrica e a fonte solar e exterior em soslaio, em

lateralidade omissa (a imagem no espelho, totalmente perpendicular, s6 nio 6 omissa porque

a figura que se mira imita o seu pr6prio estar a mirar-se - reflexo de reflexo - e adquire, por

petrificante, narcisica contra-aplicagio, pose de espelho), ao contrdrio das chispantes efus6es

frontais de Peter de Hooch. O pleno rev6rbero parietal 6 contrastado pelo negrume tenebrista

(o prego apagar, pelo Interior, ao Sol que o beija: os seus esconsos infernos, o sem-fundo de

tectos e recantos adquirindo valor de con-cavidades do espago, de algap6es do Lugar estdvel

em estado ontol6gico de mostrado, "revelatum"). A cortina amarela filtra a cor em luz, em
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cor espiritual, ern p6tala especifica daquele recolhimento (do qual o lnterior 6 a expressio

exot6rica, o desdobramento materializado). A luz vai, todavia, do toucador e da cadeira que

formam a regiio oo negro do esforgo alquimico do quadro. Outros pontos de luz batem no

mais profundo do escuro caravaggista sem a menor transigSo. O mistdrio 6 o contnirio da

aur6ola. A economia de meios e de aderegos de Vermeer relativamente aos outros mestres €

tamb6m exemplar: que a luz bata a contratempo no vazio e que, todavia, a vida em penumbra

continue a decorrer sem sobressalto, est6vel e a tempo, que este desacerto constitua a

estrutura geom6trica da propria placidez neerlandesa, expressa a mesma sageza que a

profusSo emblem6tica de um Dou, mas com a seca mestria lapidar de um pr6-socr6tico - a

sageza do wohnen como denken, do habitar como serena inquietagio (bouen) e lugar crucial

e ag6nico no qual - supremo mist6rio - as suas personagens sio tidas d leur insu, e

totalmente divorciadas de uma dramdtica de sinais cifrados que, por ser harm6nica, e nio
ag6nica, se reabsorve na enganosa tautologia da sua apar€ncia dom6stica e deixa,

literalmente, empaz o burgu6s em pleno Calv6rio. 56 o pintor, num silvo finissimo sem

dissondncia e cheio de benevol€ncia, disceme o diferencial de espanto que surde incOngruo

na familiaridade e certitudo do Lugar.

Quanto A temporalidade / espacialidade da pintura, seja dito aqui apenas que, em

pintura e como pintura, o Lugar do habitar ndo est6 jd 16, num continuo com o espago total

integrado e natural da casa e do mundo, em clave de auto-confirmagio e auto-

reconhecimento, de regresso ao sempre-j5-previsto - antes surge de sribito, irrompe como

aparigSo ou aparecimento: extremo eruptivo de temporalidade e imediato coalhamento

espacial imutdvel dessa temporalidade como tal, desse instante acontecente tomado

impassibilidade, dessa singularidade pressentindo a sua (rompida) continuidade com o real.

Toda a pintura 6 uma suspens5o sideral Malevitchiana acima de um assentamento numa

realidade e num sentido de realidadejd dados.

Volvendo ao chio de de Hooch: os ladrilhos ondulam no caprichoso listrado de uma

saia, e aparecem A transparCncia sob uma dessas grossas capas de cavalheiro llmasem 29.1.

Improv6vel discurso t6cnico: 6 a geometria que sobe pelas figuras acima, permutando rigidez

e flutuagio, unindo destinos deste o mais fundo e interior. A ironia do assentar no real, a da

transpar€ncia como nudez, o sacudir da geometria ao vento ondulante, de novo deslocam a

chave do quadro para essa relagio da vida d ordo geometrica como destino cifrado e ex-

c0ntrico, ou mesmo ac€ntrico.



Um Vermeer mais escuro, e um Gabriel Metsu em tons vermeerianos e muito mais

pregnante que outras telas suas, baralham de novo esta classificagSo das esp6cies. Seja o que

for, a personagem de Vermeer tende a uma pureza extdtica da sua presenga em gesto que

mais ningu6m iguala - essa relaqfio a s6s com o "ruido branco do il y a" (Levinas) da casa

deserta, espago-vago, sildncio inabitado do habitar.

E tamb6m verdade que a mensagem holandesa 6 imediatamente evidente: todos os

visitantes murnuram o mesmo, diante dos quadros: calma, sil€ncio, luxo. O problema 6 esta

mesma triade, mas na interrogativa do nome: depois do sildncio calmo da casa holandesa, o

que 6 o silCncio calmo de uma casa? Comegando pela resposta, jamais o priblico chegar6 d

pergunta. Sobretudo quando a interrogagfio holandesa se dd precisamente sob a forma de

uma aparente completude do apresentado, n6o fbra o dzepov da penumbra como

modalizagio ontol6gica.

6.4. De Chirico, ou o quieto inquietante

A pittura metafisica de De Chirico llmasem 30.] representa porventura o caso

transgressor de uma presenga elevada ao abstracto de si mesma, mais do que colhida no seu

diferencial. Ilustraria bem, digamos, a tese do "ser" como "abstractissimo" nominalista, ou

ent5o como "outra vez ente", na acusagio adorniana. O puro 6ntico de um "€" sem "ser, ".. eis

o seu "inquietante", sem por isso menos interpelante acerca do "real". Facto e

interrogatividade, est6tua e esfinge, a est6tica de De Chirico representa ao mesmo tempo um

excesso de presenga e o seu impasse.

A via de De Chirico 6 notSvel: trata-se, no melhor desse autor, da solitarizag5o

ontol6gicaT do pr6prio presente, como que sorvido, pela Diferenga ontol6gica, do ente ao

ser: o que consegue desertificando de presenga e de assist€ncia - logo, de tempo e de lugar

- esse af infinitamente incoincidente em a sua pr6pria presenga (o que ali6s alcanga muitas

vezes colocando 16 mesmo figuras assistenciais e presenciais que todavia tamb6m

"pararam" nessa espdcie de paragem fotogram6tica do tempo e do espago na tela, na pura

etemidade improtagoniz|vel das duas dimensSes. Assim se eleva o visivel a signo ontol6gico
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da sua pr6pria presenga como sopro ou hausto do Haver). (A iluminagio solar 6, em Chirico,

sempre lunar: duplo Nocturno, Noite do Haver, reflexo tardio ou primevo do ente proto-

reverberado em ser). De Chirico 6 o incans6vel e exclusivo pintor do ai. Nenhum deictico 
-

nada nos seus quadros € "islo" ou "aquilo,,, est6 ,,agltf, ou ,,alf,, nenhum tempo da

mostragio declina em presente algo que possa ter sido antes, que possa ser ainda num

instante seguinte, ou que possa mesmo 
- devido ao seu ex-cessum de evid€ncia 

- 
ser de

todo, agora, algo, na relagio designativa e por um mdtron do tempo. Por isso, sem nada as

poder designar, as coisas de De Chirico nio s6o coisas, mas as suas puras autodesignag6es, o

signo ontol6gico mesmo consumado. Como se Chirico fosse pintar o seu espago kantiano

directamente na pr6pria intuigio pura, e nio na empirica, e o seu espago fosse assim a

espacialidade e o seu tempo a temporalidade, e os seus objectos o puramente dado, das

Gegen, "la conrrde", a Agora, a praga aberta, o af onde nasce o mundo. Na ab6bada

transcendental de De Chirico, nenhum sujeito tem o privil6gio de se eximir aqu6m dessa

fenomenalizagio para assistir ao que fosse antes desse sempre-j6-sido cuja nota de

antiquissimo, ou de semperviv€ncia transcendental, Chirico consegue entregar a si mesma

como ningu6m8. O eu impessoal de toda a representagdo deve poder acompanh6-la em

qualquer circunstdncia, o que quer dizer, estranhamente, que deve de igual modo poder nf,o

a acompanhar nunca: sempre lunar, Chirico 6 o reflexo da apolinea kantiana, o seu

verdadeiro velo-luar transcendental, a visionagio astral que abre o diurno onirico da noite (os

"meios-dias" de De Chirico nio enganam ningu6m: a ofuscagao cega do astro a pino,

retirando a tudo a sua sombra, pondo a pique cada coisa a n6o se desfasar da sua mesma

coincid€ncia,6 ao mundo o grande eclipse inca maldito, ahsz negra, a perfeita in-fase do

lunar solar; tamb6m Magritte llmaeem 31.] pintar6 essa conjungio, mas desta vez no seu

ritmo vers6til e desdobrado, em "O imp6rio da luz": mais que um contraste de dois em um, 6

a conjungdo 
- a sobreposigdo profunda, e ndo lateral 

- de um em dois, que tr6s ai consigo

a sua ambivalCncia insohivel do mundo visivel, e nio apenas um paradoxo panorimico, ali6s

referenci6vel, no mundo visivel): o que n6s vemos 6, com efeito, a sobreposig6o heraclitiana

do dia/noite, o rebatimento do dia c6smico em baixo e o da terra nocturna em cima: a falta de

transigio, a absoluta recusa de compromisso, a isso obriga: 6 noite no dia e dia na noite, e

uma vez mais esse instante 6 sem horae, parado em si pr6prio a hora nenhuma, nada

aguardando, nio decorrendo.
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Sobre'6Musas f nquietantest,

Um haver interrogagio sem se dar pergunta alguma. Um "perguntar-se" do puro

ali que nele mesmo, como v6cuo e -entre-, queda. O ningu6m, o nulo presente, deixam num

franqueado al6m-limiar advir a interrogagio pura: o que h6? o que se d6? Sinal-riso-

fulg6ncia de tal 6 a flAmula que vive no alto topo do vento e da pedra. As musas de pedra sio

os interrogados. Os que est6o ali para indicarem o espago pergunta-resposta de um enigma

olhos-nos-olhos com elas. S5o o estado fisico a que, como se as respectivas marcas gr6ficas

materializadas, chegaram as Perguntas. Mas o interrogar est6 na distincia e no deserto de

mundo (nio s6 de gente) que evacua e abre espago sem porqu€. Este sem-porque 6 o haver

interrogagio sem nada perguntar. E o mudo, tanto de palavras como de silCncio. E tambem a

Hora definida (pela luz e sombra) que p6ra o Tempo, e H6. ( - Ah!).

6.5. Pintura, cinema e acontec6ncia: van Gogh apud Kurosawa (apud

Van Gogh)

(Cf GIL, J., A imagem nua,p.306)

lngenuidade, le petit japonais do sonho de Kurosawa imiscuir-se na "acontec€ncia"

do mundo de quadros de Van Gogh? Kurosawa tem a sabedoria e a parcim6nia de nio o
fazer chegar ao pr6prio acontecimento: a visio coloca-o apenas na dimensio genesiaca, n6o

do autor e do cavalete, nio tamb6m da natureza como expressora motivica de verdadeiros

pequenos quadros (6 a mimesis reversfvel que permite ao turista de terras e de telas "entrar
16 mesmo", no sitio do quadro feito equivalente reciproco ao quadro do sitio) - mas na

dimensSo genesiaca desse envolvimento febril de aconkchncia gue, antes que

"acontecimento", conjuga numa veemente co-pertenga o autor, a pintura e a prodigalidade

pict6rica do "mundo em acontec€ncia" de Arles e do Midi. 6 a presenga conjunta dessas tr6s

forgas - o pintor, a pintura, o mundo - entrecruzando-se em acont@imentos,que constitui,

eiva, concita a acontec6ncia, igualmente coqiunta, que 6 a pintura arlesiana de Van Gogh,

ou os grrassdis de Yan Gogh, ou os olivais de Yan Gogh, os corvos de Yan Gogh.
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E 6 isso que Kurosawa soube ver, e dar a ver: 6 que os corvos s5o agourentos no seu

sribito estar a voar rente, porque o pr6prio pintor a quem eles v€m assombrar os assustou. E

num certo sentido todo o campo se concentra diante do acontecimento de um cavalete se

instalar para tomar dele a unidade de uma vis6o essencial que o encontre na sua dispersio de

aspectos e modos de presenga - o campo entra em acontucAncia. E o pintor vagueia mais em

febre do que em autoria: esse Cxtase alucinado 6 nele acontec€ncia. E o espectador envolvido

de facto entra tambdm em acontecCncia: entra literalmente, se Kurosawa sonhar, nio para

encontrar e cumprimentar a figura reverencial do artista, nio para assistir ao mistdrio

devasso da feitura da obra, nem para cronoscopicamente "estar 16": o seu lugar nio 6junto
de nenhum destes acontecimentos da g6nese, mas na equidistdncia genesiaca deles em que

tudo se anima, e um mundo acontece na sua ess6ncia: acontec6ncia Ieva o entia latino -
acontessAncra Mundo de Arles, mundo de Van Gogh, mundo da pintura, mundo do quadro:

podemos ficar de fora, espectadores da arte da tela, ou (Heidegger, Kurosawa) entrar no

vision6rio genesiaco ou al€theico donde se adianta a obra expansiva. E por estar em

acontec€ncia que o pintor pinta, que a pintura comparece, que acontece haver os qtmpos

coloridos numa presenga intencional que como que os pinta neles mesmos antes de que e

para que na tela. E essa mostrageo que o cinema a um tempo executa e toma possivel, porque

ele € essa para-pintura que mostra, se nio a imagem das coisas, estas na sua imagem: mas,

mais profundamente, o cinema f6-lo n6o tanto porque por ele pode faz€Jo, mas porque i
possfvel faz€-lo: nio 6 o pintor que dota de picturalidade a paisagem, nem esta que evidencia

uma virtualidade motivica espontAnea: o pintor apenas entra simultaneamente em

acontec€ncia eom o momento global que o envolve, e ao espect6culo, e ao m6tier hist6rico

de pintar; mais tarde, ao mesmo aceder6 o espectador em sonho que deixou de "ver o
quadro", e n6s ainda, (nio) espectadores disso no [em] Cxtase miraculoso do [no] ecran.

Que, pela mimesis, o quadro onde se entrou j6 esteja a acontecer numa e como uma

realidade que por sua vez tem, intencional e vero-realisticamente, uma consist€ncia de

quadro, significa aqui menos o esgotamento tautol6gico de uma mimese pobre retomada a

titulo de fascfnio bogal com a biografia da ars inveniendi "ao vivo" do que, antes do

cruzamento positivo desses acontecimentos num plano hipostasiado na materia irrespons6vel

e desiderativa do "sonho", a conjunta acontec€ncia, o jd-transfigurado de um mundo

contaminado do metamorfismo compulsivo que o toma de assalto ao mesmo tempo que ao

pintor enlouquecido e i sua pintura obsessivamente espiral. O trigal assimilado n6o tanto

garante surpreendentemente o realismo fotogrdfico das supostas distorgdes intensitivas - que
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antes se diriam o imprimir-se da figura psiquica maldita sobre a exterior - , n6o tanto festeja

a similitude not6vel do auto-retrato com um realizador italo-americano de cinema, cujo

ponto de encontro 6 afinal a caracteizagio do actor ( - n6o 6 a orelha entrapada um emblema

teatral?..' - o rosto d o mesmo, eis o que expressa a similitude fision6mica profunda das duas

artes, pintura e cinema, Van Gogh e Kurosawa, de tal maneira que a segunda re,aliza o

trajecto inverso por dentro do pr6prio trajecto da primeira sem nada resvalar em desencontro

excepto o excesso do puro encontro mesmo); n5o releva tanto de um paralelo de realidades

lado a lado nem de um intracruzamento de realizag6es pr6-estabelecidas: assiste-se,

outrossim, n6o a estas contradangas e estratagemas da visio, mas ao estado de visionagdo,

indicada pelo filme, de todos o mais irredutfvel ao cinematogr6fico (um japones sabe-o mais

do que a maior parte dos ocidentais), que ascende ao advento de uma acontec6ncia tal que

pintor, mundo e quadro (e espectador) nio mais se encontram postos disjuntos i contra-face

jA acontecida uns dos outros, mas cabem todos num s6 movimento do puro olhar que j6 n6o

6 o de ningu6m, porque ningudm ficou atr6s para ver. Entio, "v€--se" o mundo, e pode dar-

se o encontro (no seu epis6dico) numa regiio que manifesta estar em pleno acontecimento (6

o "quadro animado" do artificio de Kurosawa), nEo porque de si pr6prio, nio tamb6m diante

do "olhar de pintor" de van Gogh, mas pela sua pr6pria pertenga, que 6 a mesma e em

simult6neo que a daqueles, d acontecAncia, ao estado genesiaco de se revelar e entrar em teia

de acontecimentos posteriores relacionais (ir para o campo, escolher a paisagem, esta

oferecer motivos de interesse, misturar as tintas, medir com olhos de pintor e olhos de

quadro o panorama quej6 n5o se sabe bem se o 6 o que se estd a fazer do lado de fora do

cavalete se 6 o que vai aparecendo feito no seio dos seus limites, ser mais tarde o espectador

do resultado e o conhecedor meio conjectural das circunstdncias de trabalho) o surto total de

um mundo conjunto. O que se revela, nio 6 uma parte atravds doutra, ou esta a expensas

daquela, ou ambas como realidades inter-remissivas, mas a propria pregnante revelagio que

as toma a todas e as conjuga ao liwe encontro. Como em Kant, o acordo est$tico de

faculdades - o belo - acontece da parte de cada uma delas mas 6 acontecOncia da parte de

todas. No afE do doirado, da tinta, de Scorcese precipitando-se como uma locomotiva em

espasmo e em colapso, do japonOs perseguindo uma reportagem hist6rica sem pudor, seria

pornografia se se descrevesse ai o acontecimento depois de acontecido; mas o que Kurosawa

visibiliza 6 outra coisa: que tudo e todos estio ali "ao Mesmo',, numa coqiungao da

acontecCncia que os contagia num 0nico estado de febre e euforia, mesmo quando vemos

numa miniatura por aumentageo um japon6s ridfculo a correr com pedidos de desculpa

dentro de um quadro i escala l, saltando do seu cinema para a sua cinem6tica, do plano que



o filma para o puro plano do frlme que ali j6 era. Pela acontec&rcia, o acontecer (do gesto da
mao do pintor, da paisagem que "se lhe pinta" diante dos olhos) j6 acontece: j6 €: errquadro
e sonho, dentro do seu pr6prio quadro-ceniirio, que o pintor fervilha, corre, desapar@e,
vacila, no dia ou na v6spera do seu suicfdio iminentes e precipitados para n6s; 6 a copertenga
das acades ("posteriores"), e n6o uma acaio actual de advenientes copertengas, que a
acontec&tcia inflama - essa misteriosa compresenga que promete o mundo d pintura e que,
por ela, o revela j6 na figura prometida. Por isso 6 na intersecaao impregnante de ambos que
o pintor se encontra, que ele pinta, numa vacilagio sobre a "linha de realidade,, que conv6m
i loucura dobrada de ser louco e de pintar.

O mundo de Van Gogh - n6o acontecido, mas em acontec€ncia; nio distribuido pelo
quadrante das instdncias, mas conjugando-as no estarem em revelada exaltagio de ser: eis o
que' mesmo com desvios de quem cousa ainda o seu insight hicido, Kurosawa apresenta,
nem sonho nem filme, mas visionagio. Nio a g6nese da arte, mas o genesiaco em que ela
esta e que nio 6 tanto o seu ou o das coisas, mas o da revelagio 6ntica em que
essencialmente consiste, e que ascende como mundo trazendo a todos a acontecer na tarefa
reciproca, posterior, distribuida, cruzada, de desfiar e empreender a-g6nese. Mas tar g6nese
nem tem ai a sua origem e forga nem 6 dessa natureza. Nio 6 que acontega antes ou doutra
maneira: mas 6, no acontecer, a sua acontecencia - ou melhor, o acontecer
aconteconcia, na efusiva difusividade de um quadro uno onde est6o animados
conspiram a relagEo que os traz ao (mesmo) tempo.

6'6' A pintura, o pintar, aquiro que 6 pintado: a pintura tem a sua
ess0ncia em si mesma

o estdsico puro (indizivel? ou sentido s6 na medida em que numa consci6ncia,
numa synaisthesis que o ressente, q\e o compreende -no limiar minimo, como dor/prazer: e
isso at6 a amiba, e desde ela para cima). A escolha de uma linguagem de outra voz, ou de
uma voz de outra linguagem: mesmo quando o romance se reflecte (Joyce, Robbe-Grillet),
ou a poesia se tematiza (Hdlderlin), ou a pintura se pinta (yel6zquez): J6 n6o o confronto
logos/estesia, mas entre duas linguagens (uma das quais s6 diz, uma vez dita; e hesita-se se a

na sua

os que
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pintura s6 6 linguagem na linguagem que t6cita ou expressamente a diz * se 6 uma para-

linguagem, ou se uma outra-linguagem). Cache-cache, um simbolo que "d6 que pensar", um

quase deixar-se dizer excepto "o seu segredo"? Mas nio lemos a expressio "o seu segredo"

em parte alguma dos corvos sobre o trigal [Imagem 32.], de Van Gogh : 6 porque os corvos

e o trigal, e a pintura como tal, j6 se movem no quadro t6cito de uma linguagem humana em

que s6o significativos, que Van Gogh os pinta. Mas pinta-os : e esse gesto de se instalar

numa significagio - "ah, olha corvos negros sobre um trigal amarelo, olha a sombra ominosa

sobre um sol ainda mais ominoso, por ela, que ela, ainda mais ameagador que esses olhos

luzidios da treva do coragSo, um trigal de morte, ainda mais corvo que'os corvos do sol

nigerl" - nio 6 o de a passar ir mostragio ilustrada, numa intertradugio absolutamente

patente de imagem a legenda e reciprocamente: esse gesto 6, no mesmo gesto em que se faz

- o de "se escapar para a pintura" -

(valia a pena analisar o cirmulo do contemplativismo burgu6s da "europa" da "obra" e do

"g6nio louco" resgatado ao seu estere6tipo i custa da sua literalizagSo cinematogr6fica e

onirica, no sonho de Kurosawa d luz crua de Benjamin),

o de se furtar, n6o para a imagem que a pintura produz

(por uma operag5o em tudo similar ir do pintor de paredes: a este, pede-seJhe uma

dem6o de verde, de superficie total; a Mondrian, colorir uns quadrados, como nos liwos

dados is criangas; a Picasso, delinear figuras entrecortadas, e coloriJas - um desses

liwos, mas saido defeituoso devido a erros da impressora, que, estando na posse da

familia Duchamp, encravava amiride e redesenhava sete vezes o mesmo corpo, sempre a

partir de ingulos diferentes; enfim, a Fra Angelico, pintar figuras de pres{pio, como

tambdm um pai habilidoso pode fazer em casa com umas tintas aplicadas a bonecos de

barro em bruto comprados mais baratos, para se entreter e dar uma alegria aos filhos

pequenos - sendo apenas um grau de habilidade maior ou menor o destes vdrios

pintores, todos fazendo fundamentalmente o mesmo: dispondo e pintando figuras ),

mas para "a pr6pria pintura" que a produz. N6o no sentido da operagio subjectiva misteriosa

ou omnipotente, mas no mesmo em que Barthes se ocupa do escrever, e das obras como

sendo esse escrever (das obras e dos artistas: eles 6 que sio do escrever, e nio, o escrever,

deles).Maisapinturaeoescreverqueopintadoeoescrito.Oqueoquadro6enquanto

pintura nada tem a ver com o que ele 6 enquanto pintado: neste caso, corvos e trigo - em
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geral, bonecos -, convertivel em palawas convertiveis nas figuras que tambdm representam

os seus designados.

Onde se vd a difracgio 6 que, se dizemos de Van Gogh: "- olha ali corvos e trigo!"

algu6m poderia querer ser prest6vel logo ali como espantalho, e proteger a colheita

espantando os corvos - da pintura para fora, se preciso fosse, se a Arte e o sr. Van Gogh

derem licenga.

Ou seja, n5o sdo traduziveis, porque, se julgdvamos que os corvos de Yan Gogh t€m

por correspondente linguistico o substantivo plural "os corvos", esta palawa alude de facto a

bichos que voam e ndo a tintas empastadas. Diriamos ent5o que se trata de "corvos

pintados", da semelhanga visual, figurativa, de corvos, etc.. Se a pintura fosse produzir

corvos pintados, fazer aparecer corvos, perguntar-se-ia: para qu6? Para decorar paredes?

Entreter tardes de campo, como quem pesca ir linha? O pintor, antes de o seu acto ser

produzir corvos, medionte o pintura (em vez de produzir flores em azulejos, ou s6 a parede

toda verde), 6: pintar. Nio pintar corvos (isso sabemos o que sio, e pintar sabemos que 6 a

maneira de os fazer aparecer semelhantes aos reais), mas pintar corvos. O contefrdo 6

irris6rio sem a forma, mas esta, desde Arist6teles que n6o explica o acto. A essCncia dela

existir diz mais a ess6ncia do que ela seja do que o hilemorfismo dial6ctico remetendo ao seu

por6o fechado. Toda a sua forma ndo explica a sua instauragSo, 6 a tese tomista de E. Gilson.

O seu existencial tem a ver com o mundo e a visibilidade - n5o com o "social", que se deixa

sempre carimbar no elemento estrutural. O que h6 de maximamente obscuro e de claro no

pintar, 6 ontol6gico. Toda a 6ntica, do motivo ao social e ao psiquismo, n6o chegam para

defrontar a visibilidade em que tudo isso est6, e que nio est6 em nenhum desses. Cada pintor

pinta a pintura, ou pinta o pintar, antes de pintar os pintados: se se pinta para que os corvos

pintados sejam, para que "a pintura" como tal resultado fique pronta a encaixilhar-se,

vender-se, e ir parar a uma parede, pinta-se tambdm para se pintar. N6o 6 a arte pela arte:

por mais social que ela seja, uma luta de classes inteira n6o produz uma lambuzadela a 6leo

se n6o pegar num pincel. E se a ideia € fazer passarinhos e flores, basta bordAJas ou gerar

nentfares por computador. Nenhum artista pega em pincdis para provar a si pr6prio a sua

habilidade em ser capaz de ser ele a fazer uma bela jarra de flores com perfeig5o: para tais

congratulag6es consigo mesmo basta pegar em dezassete aros e p6Jos a girar num n0mero

de circo de alto risco.

o corvo pintado nem €, pois, um corvo, nem um boneco, nem uma entidade que se

pudesse transportar sem perda, no seu sentido, na sua pertin6ncia, na sua presenga, na sua
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esscncia, para uma palavra: "corvo"; ainda que afectada de outra - a '.pintura,, - que

indicasse os meros meios de produgfio: a saber, os mecanismos conspirantes de umas m6os,

uns olhos, um c6rebro, um pincel, umas tintas, um cavalete, uma actividade tradicional, uma

hist6ria cultural, um priblico, uma expectativa, uma tela, uma capacidade de produzir

semelhangas - ou gatafunhos interessantes, em todos os escal6es do impressionismo ao

abstraccionismo, passando por Dada e Surrealistas - gue, todosjuntos, produzissem o corvo

como efeito, produto, resultado, design6vel em plena tela. Mesmo a complexidade gest6ltica

- perceptiva e significativa - do todo n5o excederia esta categoria da pintura como puro

instrumento de pintar. Ora ela 6 tamb6m finalidade: a pretexto de pintar corvos - porque,

enfim, 6 preciso pintar alguma coisa - , pinta-se a pintura. Como se a pinta a expor

obscenamente o seu poder e a sua perplexidade quando Mir6 a revira (mas € ainda ela) em

anti-pintura, ou quando cage evacua a milsica a ela mesma no sem-som de 4' 33,, ou quando

a arte pobre implica reduzir "a arle" a uma questeo de riqueza - ou a pobreza irremedi6vel

ainda a uma questio de arte, entio (quer dizer, a arte a uma questSo de arte: quer mediante a

intengdo, que 6 apenas um cio amestrado a contento que saliva ao que lhe mandam; quer

mediante uma ess€ncia incerta e vacilante que resiste objectivamente a todas as condig6es,

que imp6e o seu triunfo e se realiza por conservar a sua ess€ncia tio aqudm do furacgo das

variiveis que pode entrar nesse furac5o, deixar-se assenhorear pela pior das varidveis, e

acordar ainda arte pura e ang6lica na materialidade de um trapo velho estendido num arame a

cair, como no quintal das traseiras. Se era intengEo e encenagSo, elas conseguiram todavia

transcender-se e deixar ficar um objecto que 6 ele, agora, que localiza o seu cendrio e conduz

as intengdes a seu respeito. Esta magia de na fresta minima e invidvel, de em plena aporia,

se estabelecer arte, transfiguragio, Terra e Mundo, 6 o pr6prio da "arte"). eue o destino da

pintura fosse autotdtico 6 a interpretagSo de muitos do que significa o surgimento de

Cflzawrc, Matisse e Kandinsky: este, operaria como que a dedugio transcendental da

figuragdo, livraria a pintura da sua ganga empirica e exp6-la-fa no seu estatuto puramente a

priori, como um transcendental de toda a representagio, do representar e do representado-

ora, se corvos s5o "corvos", mesmo no quadro (feita a desambiguagio aos

quixotismos invellidos de Zeuxis), "a pintura" nio aparece com tanta facilidade. Ela nio 6 o

quadro, nem os momentos de sisifico deleite do criador prometaico de roda da tarefa. Os

corvos enquanto pintura tamb6m n5o s6o similitudes (desajeitadas, nada fotogdnicas) ou

produtos pintados (que j6 podem legitimar-se a ser distorgdes, por forga do "g€nio", o qual se
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torna interessante na medida em que o seu belo tem o nariz torto e exibe aquele estrabismo

que se toma irresistivel, provas respectivamente do melhor do amor e do melhor da libido).

Assim, que algudm escolha, e em vez de dizer como os corvos opressivos s6o o sinal

negro no meio-dia do mundo revoltado e in6spito, antes o pinta, pode ser para intensificar a

express6o - ao nivel dos olhos, e com o valor orat6rio suplementar de um grande sil&rcio

ret6rico (do tamanho hist6rico de toda a pintura, esse par&rtesis, mais que espelho, do

mundo) , tio deictico que o seu dedo que aponta 6 a pr6pria exibigio evidenciada da coisa

apontada em si mesma, ou, assim, apontando-se nela mesma e a si mesma. Apontando sem

apontar, havendo um apontado que coincide com o acto do apontador na sua comum

intensidade (o actus communis de uma percepgSo que se faz na e como pintura), a pintura 6

pura exibig5o, e consiste em se potenciar num uno com o que 6 pintado ("pintura" diz isso

mesmo, a activa e a passiva, ou melhor, a energeia e a entel6quia, em que paradoxalmente o

descanso final plenifica a actualidade do acto no seu poder extremo consumado, todo o

pintar se galvaniza na pintura feita que o exalta, o sobreleva ao subsumi-lo). Pode ser, pois,

um acto de desmesura expressiva, ainda a magia ancestral de conter o mundo no manipango

ou se acertar propiciat6rio-ginasticamente na sua ac96o (a de cagar, por ex.) sobre ele: como

na tauromaquia de Creta, eu j6 estou ali, na terceira fase do salto, abarco os tr6s tempos do

salto, marco-os - antecipo-os - garanto-os.

Como silOncio ret6rico e deictico coincidente, a pintura seria a palavra gritada no

quadro de Munch, o doloroso auditivo que n6s mais que sabemos, elevado ao absoluto da

sua presenga auditiva e sonora - o que dispensa o som. Puramente ouvido, ele 6 visto na sua

audibilidade pura, materializa-se. Por isso Munch pode pintar, nio um grito que 6 afinal s6

um gritador, mas um gritador de tal ordem que a sua ess6ncia 6 ser um grito: um gritador em

absoluto grita o seu ser, grita o seu acto-de-gritar (ao qual, no puro grito, se reduz), como nos

casos extremos da dor em que j6 n6o temos uma dor, somos a Dor, e jd n5o h6 doer, s6 h6,

sem ningu€m, a Dor, a pura dor, anulada a distdncia entre sentir e sentido, entre a sensagdo

que sente e a que 6 sentida, o que sup6e uma consciOncia ainda capaz de se concentrar

reflexivamente distante disso e operando a dist6ncia repartida no seio do fen6meno (portanto

parcialmente esconjurado, neutralizado). Uma conscidncia sorvida i loucura deixa de ser

minha, deixa de haver outro foco de atengEo que nio um rinico, v.g. deixa de haver atang6o,

o daqui para ali que mesmo a atengio absorta requer para aquilo que est6 tido em atengio ser

apreciado, observado, contemplado. No puro grito, este assimila a boca, que assimila o

corpo, que assimila o mundo: o expressionismo 6 integral: uma Dor budista do tamanho de
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tudo ex-pressa-se absolutamente ai, exterioriza os confins substanciais do mais fundo do

mundo todo ele saindo, expelido, para fora de uma boca e transformado no puro grito que j6

nio 6 nada senSo o seu pr6prio vdcuo numa consci€ncia que morre nele e se anula no puro

expressionar da pura express5o - na Nadificagio.

E isso, aquela pintura? Quer dizer, aquela pintura 6 esta p6gin a acima? Pense-se s6

por um momento em pendurd-la a ela no Museu Nacional de Oslo ... Os lugares respectivos

sio lado a lado. A pintura cont6m a seu modo esse vaiv6m, e a estdtica tambdm - os vaiv6ns

est6o tambdm por seu lado lado a lado um do outro (mas esta reflexio, ali6s sem outra

consequ€ncia que voltar conscientemente i primeira, j6 s6 a est6tica a faz, e isso 6 tio s6 a

reflexio de reflex5o, em que toda a reflexSo consiste , tomada tem6tica para volver d sua

consist6ncia consigo mesma).

Parece que o pintor nio omite as palawas do mesmo modo que um sil€ncio frio e

cortante pode ser muito mais destrutivo que uma explosdo de mau g6nio. N6o andamos em

busca de €nfases psiquicas. Na pintura h6 outra coisa que similitudes do mundo, imagens

retraduziveis ou colTespond6ncia silenciosa ao mundo de um lado e i palavra do outro. A
pintura tem a sua especificidade de suspender um momento (muito longo e muito denso)

todas essas relagdes, quer as positivas, quer as negativas, e ser s6 pintura. Nio pintura-de.

mas pintura - e 6 intemamente a essa autonomia que pinta tambdm essas relagdes todas aos

seus outros e exteriores (o mundo, o social, a linguagem, o psiquismo), as quais passam a

relag6es-pintura. N6o se d6 tanto por elas porque s6 os aspectos mais grosseiros (quando

ela se deixa arregimentar a fung6es heter6nomas, p. ex.) estio marcados como relag6es-

pintadas. Claro que o Impressionismo dd uma 6poca e um local como relagio-pintada; o

Expressionismo d6 uma intengio polftica (acerca do social, mas de medula politiea, ndo

social) da sua €poca: sio relag6es-pintadas. Mas s6 o s6o, aut6nomas, no seio da pintura (e

nio marcadas nela, inscritas de fora nela, como relag6es heterogdneas), na medida em que na

e como relagdo-pintura que o nio-pintado na pintura por grosso 6. Porque na pintura n6o

vem pintada a pintura, ent6o nela tambdm as relagdes-pintura n5o v6m pintadas, ou nio v€m

como relag6es-pintadas (mas as relagdes-pintadas, entendidas como pintadas do interior da

pintura - que as assume no seu interior, sem as assumir como um interior - v€m na, por

meio de, e como, relag6es-pintura). Mas 6 isso a pintura: pintar-se a si e irs relag6es

constitutivas ao(s) seu(s) outro(s). 56 uma meta-est€tica pode aspirar a dizer a ess6ncia

indizfvel: n6o h6 nenhum indizfvel que, a comegar pelo seu termo mesmo, o nio seja sen6o

na medida em que a palavra ainda o delimita dizendo em que 6 que ele o 6. O indizivel d uma
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tang€ncia ou um negativo do dizer: e, se lhe 6 um outro, n5o esquegamos que toda a vocagio,

poder e paradoxo da palawa sio os da alteridade - enquanto o dizer a pode dizer por
justamente a nio ser, impedindo-se de a ser por poder diz€-la, mas tamb6m impedindo esse

conhecimento ("biblico") de ser divino por faltar a absoluta coincid€ncia unitiva em ser. A
vocagSo do dxtase da palawa 6 esse pour soilen soi, mas o que permite ter "a consci&rcia da

alegre inconsciOncia" (o ter pela primeira vez qualquer delas no t6Jas ambas, como no DOIS

s6 depois do UM em Eros e Psyche(t0\ anula-se no hiato mesmo que a produz, como se entre

o Dois e o Um houvesse permanantemente um outro nrimero, e esse 6 que fosse o nfmero

daqueles dois, o seu 3, o seu espirito, a Verdade do Uno plotiniano como Uno-bengio dessa

silencianda Verdade.

A pintura 6 o que ainda resiste aqu6m dessa dialdctica que tanto p6e como encontra

posta a sua alteridade. Porque totalmente referida e reflectida, a alteridade que a linguagem

atribui i pintura ndo 6 a da pintura (e esta diferenga entre duas alteridades, uma atribuida, a

outra inerente, ainda menos!) porque a da pintura nio passa pela hiper-reflexio das

diferengas e unidades: a alteridade da pintura aparta-se mansamente de ser "a alteridade da

pintura", como categoria grandiloquente est6tica: a rinica coisa que esta categoria pode fazer

6 reflectir que a sua reflexio ultrapassa, exorbita a alteridade da pintura i linguagem

(nomeadamente, d est6tica): mas esta reflexdo 6 uma reflexio da categoria sobre si pr6pria e
sobre a sua atinencia a uma alteridade, ndo a reflexao directamente dessa alteridade e que,

situada nela, medisse a partir dai a medida do seu afastamento (o que seria um absurdo: nio
posso ir ao fundo da rua medir em passos a partir de 16 a distincia a que ainda me encontro

de finalmente 16 chegar: e se, para mais, o fundo da rua dobrar uma esquina, tudo o que a

reflexio pode fazer 6 medir-se com a suposigSo do seu outro, a dist6ncia a que fica o fim - e

nio com o pr6prio fim distante enquanto o ser-distante 6 o dele, nio o meu).

Todavia, porque exibigio, a pintura como pintura da Pintura manifesta-se-me

directamente como essa alteridade - sobretudo se a minha contemplagio a seguir a ela,

sobretudo se a minha contemplag5o for a que a faz (em geral, os sociologismos de inerte

militincia "anti-burguesa" escamoteiam a contemplagio-prdxis que € a poiesis). O que o

artista experimenta n6o 6 ele a pintar, nem as ondulagdes imaginantes e produtivas do seu

psiquismo:6apintura,ainebriagSodapintura,frestaentreopintareaobra(6o"escrevef'-

como escrita, nio como acto subjectivo - de Barthes: a deposigio no acto de operar a obra,

nem no acto, nem na obra, nem no entre-deux que os liga, mas no manto inconsritil que esse

intermddio, puro Hermes, estende sobre si pr6prio e sobre os outros, recobrindo-os em
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trdnsito sem mistura, em vol6til ou igneo sem 6gua ou terra, aos tr6s). O que o espectador

experimenta nio 6: eis a pintura, mas: o que 6 pintura? O mergulho no mundo imaginal da

pintura 6 muito mais essa perplexidade que intima ali6s ao proprio imaginar: o que 6 a
pintura?

Por isso a sua hist6ria, a mutagfio que cada obra 6 ds e sobre as outras, diz mais dela

que cada obra - ou dir6 tanto. Mas diz mais: a historicidade, pela diferenga, imprime a cada

obra um fascinio, uma intensidade e uma dificuldade de identidade d6cuplas das da sua

singularidade sozinha: eis um singular acelerado, exponenciado d singularizagdo: cada vez

mais diferente, ei-lo cada vez mais id€ntico: desce sem fim ao pogo da sua coincid6ncia

consigo, a qual, por ser um absoluto, n6o 6 finita, mas aquele pogo sem contornos de pogo de

que fala o principe moribundo do "Privil6gio dos Caminhos" de Pessoa. A regra de reflexio
j6 a dera Hegel: longe de a identidade preceder a diferenga entre identidades, 6 um reflexo
rigorosamente interprecedente da e com a diferenga.

Nio basta, pois, dizer que a pintura nio 6 a linguagem (sem ser "outro meio de

express6o", como tanto faz o carrossel que escolhemos para nos divertirmos): ela h6-de ser

algo. Muitos pintores parece pintarem uma vida inteira s6 para o saber - s6 para habitarem

nessa meia-resposta/meia-pergunta que se faz e refaz a si mesma como o parafuso sem fim.
E o piSo a girar, o Dziga Vertov de Erice aL6pez. Porque pintaLopez? De cada vez que a

pintura 6 outra coisa, e j6 nio 6 o que f6ra - nunca como agora sendo mais o que sempre foi:
Lbpez e Gran fascinados junto de Michelangelo ... como se do marmeleiro ao Juizo Final a
distincia fosse tdo interna A Criagdo e t5o interna i Pintura que pouco mais importasse - , 6 a

pr6pria pintura que est6 a ser pintada na sua inauguragio: Isto, 6 a pintura (6 tamb6m um
marmeleiro, ou um juizo final - de somenos).

6-7- A arte e a vida: estar junto e movida, ou o "dupro exame,' segundo

Lfipez/f,rice

Com a experi€ncia artistica-vital do sereno encontro de Erice eL6pez,6 a ab6bada

do presente Capitulo que se vem agora perfazer e rematar aqui - fechando-os, luminosa, um

a uln na sua abertura - os amplos c6ncavos que, de Brancusi a van Gogh e de Chirico,
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viemos elencando, concrescentes no grande abobadado cardeal do seu "Dia", desta vez o do

belo artistico, apresentado em contraponto ao do Cap. I e em fidelidade i (reversivel)

transigio dial6ctica da omnitude natural d artistica.

Tal como j6 naquele primeiro percurso de abertura, mas com maior insist6ncia agora

durante todo este segundo p6riplo, e particular consumag5o de €nfase no momento exemplar

que vem ftnaliz6-lo, a "exposigio de Adorno" fica colocada sob o signo adversativo de um

inadiamento ontol6gico, existencial e social, n6o aposto como mera objocgio filos6fica

vindo contrariar desde o exterior, mas remetido i pr6pria problematicidade intrinseca do

tema, ressentida como aporia na pr6pria formulagio adorniana, tema que nio 6 de resto

propriedade te6rica de Adorno nem da "constelagio" por ele aparelhada para o respectivo

processamento conceptual (constelag6es cuja selecgso de estrelas 6 amiride sectorial e

omissa, e particularmente no caso vertente); inadiamento que mais agudo se torna perante a

urgdncia de uma arte que, como a de Antonio lipez, se inscreve com €nfase laboriosa no

presente duracional, no presente espesso e prolongado, cheio de tempo e da presenga disso, e

que sobre o presente das imagens somuns, oficiais, universais, dominantes, laceradoramente

se desencadeia - n5o tragando nele a eicatiz de algum agonismo dramdtico, mas praticando

a laceragEo absoluta de o vir ocupar em cheio contra ele pr6prio: nio desde fora

intempestivamente, mas desde o seu pr6prio de-morado imago lento, desde esse trabalho

carcominte do tempo por dentro das coisas que s6 ele faz presentes e que resulta no estigma

omnipresente, nelas, da mancha e do manchado, retentivas da velocidade de surgimento mas

em contrapartida impregnando essa forga de mostrag6o com a densidade est6tica e

assombrada da perman€ncia, entre patologia e eternizageo da presenga [Imasem 33.1.

Quando L6pez, a olho, a tinta ou a l6pis, est6 presente ["est6 junto"], n6o ao

marmeleiro, mas ao seu "sol" (de dia, de noite ou de chuva), 6 essa presenga inteira is coisas,

nio mais a da pintura que a da vida, que n6o tanto se vO afastada, arrdada lateralmente um

pouco, periferica d grande cidade e ao grande mundo muito reais que a cercam e abafam atd

i insignificAncia (fazendo porventura do epis6dio l-bpez e do epis6dio cinematogrdfico Erice

eles pr6prios um pequeno quadro ignor6vel dentro do caixilho apertado de uma certa

marginalidade por6m oficializada e ate sensatamente consagrada na avareza do seu nicho

cultural pr6prio, quase que pr6-atribuido), mas que, pelo contr6rio, se traz para o centro a

efectivar-se na mais insistente e discemida das presengas, a ocupar, ela, a inteireza de

presenga 6ntica e hist6rica, a mesma "entereza" que podemos ver <<reconhecido> e

retribuida ou re-atribuida nos quadros atentissimos deL6pez, speculum vitae suoe.
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E 6 em espelho - retrovisor - que este riltimo reduto (em mais do que um sentido)

actuar6 sobre o resto transacto do Capitulo, ndo se limitando a acrescentar-se-lhe, a traz6-lo i
sua converg6ncia ou a retom6-lo, ultimando-o num passo final de sintese paradigm6tica.

N6o: sem a chegar a concretizar numa releitura exaustiva ex professo, a fungao maior deste

riltimo capitulo 6 a de converter (ndo de simplesmente inverter) aquele movimento de um

<irn ontologicamente habitar a Presenga instanciada pela obra de arte - ex. g. o sil€ncio

como possibilitagio do recolhimento no exterior junto das coisas, que Brancusi ensina, ou o

aqui absoluto e imperativo de de Chirico (quig6 porque mera ontolo gizagdo oportunista de

uma mem6ria hist6rica do vestigio imperial mediocremente iconografado) - em movimento

de <<vlr>, com a arte deixada ela pr6pria <<vin>, e em plena vig€ncia da dimensao por esta

instaurada, habitar a presenga mesma em que vivemos. Nio no sentido de uma "esfera da

vida" fora da "esfera da arte", nio tambdm nos de um "viver artistico" ou de uma "arte

viva"; que relagio, s6 aos poucos esta secgdo ir6 descortinando, tomando a ligio
heideggeriana como fio condutor: tal como o templo 6 "Mais" do que mera coisa e instaura

consigo a tensdo de uma abertura irradiante de mundo, e os sapatos da camponesa n6o

representam um utensilio, mas presentificam e convocam, neste, o respectivo mundo em sua

fenomenalidade ontol6gica, assim diriamos que o mundo desencadeado nas telas de L6pez,

na sua dimens6o de mundo, 6 j6 o mundo, na sua dimens5o de mundo, desde onde e no qual

toma lugar o elas serem pintadas. O silOncio na tela 6 o sil€ncio "biognlfico" "em L6pez". A
Madrid das telas 6 a Madrid que L6pez habita; a peculiar meditag5o da maneha, do sujo

amorfo, e do manchado, na sua pintura, cerca-o tamb6m no ambiente do seu quotidiano, a

conferir o teor elemental de proximidade, de intimidade, de luz - a Stimmung - em que

L6pez este presente e mais primordialmente prdximo ontologicomente do mundo do que dos

coisas nele. EmL6pez, e atravds do alargamento de um olhar segundo, o de Erice, assistimos

a uma sintonizagio, a uma polarizagio da mundaneidade do mundo e do ser-em-mundo que

nio 6 apenas aberta pela obra, 6 aberta por esta revertendo, refluindo sobre o pr6prio Aberto

do mundo, da situagEo em que se estd e do factum do estar-se nela: pois o movimento

origin6rio do In-sein, o habitar, residir-em, advir-sempre-j6-na-proximidade-a-mundo, que

seria o gesto do "mergulho" no [espago at6pico de <acontec€ncio> doJ quadro, 6 emLbpez

reemergente como movimento, por parte de pintor e quadro, do "estar junto" da coisa mesma

presente (ou do "sol", da ftrx ontol6gica nela), do'obei", desse "cultiyat'' <colo> a

proximidade (SZ, $ 12) daquilo que, como plenitude 6ntica, em primeiro lugar concitou a

obra. No caso versado por Erice, o membrillero e os membrillos: 6 a reciprocagio do "estar-

iunto" - de pintor a quadro e a planta, de planta a pintor mediante o quadro, deste ao
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membrillero ao fazer-se seu quadro orgAnico e tornando-se deveni€ncia e acompanhamento

de vida, e nio captagio neo-impressionista de "instantes" 6pticos, que seria mais do que

nunca fixadora e imobilizante. Assim se diria ser a pintura um modo planificante de aceder

ao habitar de mundo, ao In-der-Welt-sein que "somos". O que se torna muito mais patente

ainda perante as pinturas precisamente n6o mostradas no filme - todo o opus lopeziano... -,
que, tal como os sopatos de van Gogh com o mundo dos da camponesa (que sio o(s)

Mesmo(s) ), s6o as que mais entram em essencial e indubit6vel acordo de Stimmung com os

gestos, as manchas, os ritmos, o "estilo" de vida, enfim, que caracteri zam o teor de mundo

que 6 o do pintor L6pez e dos seus, levando os dias da sua existdncia na casa-atelier do

bairro madrileno i ilharga da metrilpolis e - porque, ao pintar a presenga, o de-chofre im6vel

da presenga, sendo (em actoD - em obliquo i voz terceira, i radiofonia mistificadora e

factualmente verdadeira das "actualidades". O festejado "realismo" de lipez - que o deixa

arrumado estilisticamente - tem a sua raiz nesta conjungio nio-representacionista, nio, pois,

a de uma similitude visual a objectos, mas a de um profundo acorde entre os tragos de

mundo que permitem discerni-lo como tal e que n6o sio mais que os do acordo do mundo
consigo mesmo, "na tela" ou (e com o) "fora dela". Elemento essencial, como veremos, entre

tais tragos 6 - como em Fra Angelicolr - aquele cuja perturbagio e insist€ncia assinala, ao

mesmo tempo que um auge da observagSo "realista" virtuose, tamb6m e nisso mesmo a

dimensio do infiguravel-invisfvel ontol6gico do "mundo": a saber, aquele amorfo velho,
nostdlgico, de pequena-sombra, tamb6m ex-libris da pintura e como tal muitas vezes

ostentado nas suas pot€ncias oclusivas, que 6 o da mancha, desse ser-pintura tem:itico que

todavia o continuum granuloso de um certo sujo (que nio turva a nitidez presencial)

reabsorve sem intemrpgio na pinturaaue-€. A mancha 6 o perturbador do objecto (longlnqua

herdeira do tenebrismo, que por seu tumo se gerou mais como o paroxismo dela do que

como a encenagio da escuridio: por isso a treva habita tambdm - como ainda sombrio ou
como assombro - a face iluminada e elevada i possibilidade visitadora da transcend6ncia

tanto pela luz, iloealiz6vel, como pela treva, ilocalizadora do lugar mundano seguro e

reconhecivel). A mancha 6 a intimidade com a matdria como se esta pudesse

substancialmente amadurecer; como se a densidade e o volume fossem, no mist6rio da

superficie como a qual a pintura os v6 e com eles lida

(e aqui se diria pontyanamente a Descartes que o dimensional da imagem plana 6
superior a 2 porque, tal como o invisible se transdimensiona no visible

sobredimensionando-o a ele mesmo, assim tambdm 3D a 2D, e a pintura nio pinta nem
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uma superficie que representa uma superffcie, nem uma superffcie que representa uma

profundidade, mas logo o ser-profundo e o car6cter-de-profundidade da superficie que os

recolhe),

sempre fruto. O sujo arcaico da anamnese infantil (e rural ou bairrista, em antitese ao

urbano), que L6pez se compraz a deixar de patine do tempo e de patine de outros tempos

nalgumas paredes das casas oniricamente Reais dos seus quadros (elevando o "surrealismo"

a real por abdicagdo do "sur-"), repetem-nas os pintores que lhe pintam a casa cujo quadro o

filme de Erice retoma. Esta proximidade com o manchado seni profanagio, com os pingos de

cruzes de fertil e est6ril tinta branca sobre os membrillos. A mancha actua na vida visual de

L6pez a passagem da imagem i mat6ria: rugosidade da pele "tocando-se tocada" ou flexio
que dobra a representagfio consciencial di6fana em profundidade de came. Dai que o car6cter

de instante ext6tico dos seus lavabos "sem-ningudm" seja, n6o o 6ptico mas o depre senQa.

A sombra de Poe, a oclusEo de Malevitch - "des-objectificadora do mundo" <die

gegenstandslose Welt> -, a nadificagio de Ruisdael, a penumbra de Chardin, a obscuridade

dos interiores recuados em de Hooch e Dou, a sombra negra nos corvos de van Gogh sobre o

trigal solar de Pallas (talvez lido Poe atrav6s de Baudelaire?...), t€m todas essa fungdo de

eclipse do 6ntico, do sol e do solo, do chio ou lugar ou sentido seguros de resid€ncia em

realidade.

Assim, deparamos agora essa conjungio singular de uma ascese pictilrica do viver (e

que Erice nio s6 d6 a ver, como secunda e comunga, no seu pr6prio itiner6rio de cineasta em

busca, desde E/ Sur e El espirilil de la colmena, da passagem de uma nostalgia da infhncia -
como tambfim lipez - i nostalgia do presente, que s6 pode ser ou a visSo ext6tica ou o

comer da polpa dos frutos, ou o gesto intacto (do) cristalino ou os pequenos gestos fazedores

do quotidiano presente a si mesmo, e ir presenga do qual se 6 enfim capaz de estar presente,

sem a vacilag6o libidinal v6ria da consciGncia presa e fragmentada nos seus estilhagos

projectados e projectivos). O apuramento dessa conjung5o permitini reinterpretar em termos

equivalentes a posigdo de presenga de todos os casos estudados, secado a sec96o. O mundo

pict6rico, emLbpez - aquele que 6 trazido d sua compleigSo de mundo como o aparecimento

que a tela 6 e como o modo de ser que se atarefa em seu redor, que a circunda e irradia a

unlssono com ela: o <respirar segundo a pinturu que ritma os gestos e os tempos do seu

mester e que impregna como que contramimeticamente o pr6prio espirito visual de lugar

revelodo em tela que reveste o atelier ou casa-de-trabalho ou quigd domicilio parco e frugal,

Tomelloso-en-Madrid -, este mundo pict6rico cuja "ignesc6ncia" integral procur6mos seguir
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sob a categoria ex-sistencial de "acontec6ncia" ao fio da febre van Gogh-kurosawiana,

habita-o Lbpez ao modo como habita o mundo todo que 6 o da sua vida. Quer dizer, emyez

de o sentido de mundo e de ser-no-mundo ser polarizado na patefacgio desse acontecimento

como tal pela respectiva instanciag6o que 6 a obra de arte, revela-se agora ser esta mesma

que, n6o deixando de ser o sintonizador, a sistole de um certo modo de meditar o ser em

"mltndo", torna afinal ilocaliz6vel o centro de tal polaridade, podendo dizer-se que o mesmo

se passa dentro do quadro e fora dele, porque o modo de estar presente i presenga e de a

tornar presente nio difere, ou se continua a si pr6prio por um serpentear em oito: o quadro

(como modo de revelagSo da presenga) 6 aqui.

Assim, o sil€ncio, o habitar, a orla aletheica que patenteia o mundo, a natureza-

morta, o interior recolhido, o intimismo do atelier, a paragem do tempo no clarSo do haver -
de Chirico, Chardin, Dou, Brancusi, de Hooch, Ruisdael, La Alhambra... -, 6 como se

L6pez (com Erice) reassumissem todos esses momentos significativos de uma ontologia

artistica da presenga com inteira deliberagio consciente, mas a de uma intencionalidade

branda, precisamente em sil€ncio sobre o sil€ncio, na placidez imperceptivel de habitar,

num intimo "estar junto" da pintura d vida. Como se cada um desses momentos viesse

encontrar em L6pez a sua rima e, todos, uma converg€ncia "em ab6bada" capaz de

esclarecer retrospectivamente a sua radical copertenga. Analogamente, esse "lugar situado

nele mesmo" e situante ontol6gico do acontecer de presenga, que diziamos ser a ess€ncia do

"quadro" quando apreendido na sua insituabilidade (e n5o: na tela diante de n6s como

representagSo de um terceiro lugar inexistente ou existente...) - esse "lugaC', porque

precisamente nio outro senio o da presenga do mundo, nada obsta a que se nos proponha

agora nio apenas nesse o'nele mesmo" e a titulo excepcional, mas que esse seu modo

singularissimo de nos envolver no considerar e dar a considerar a presenga, envolva

alastradamente, e reconverta, o teor do nosso pr6prio considerar, explicito ou atem6tico,

como se o quadro passasse para o lado de c6 e viv6ssemos nele (como se o estupefactante

deparar do advento de presenga: - hi o trigal... -, gu€ s6 a sua repetigEo reflexiva evidencial

e estranhada, coincidente e outra, destaca da positividade natural de si pr6prio e pde em

tema, passasse a constituir o teor daquilo que d presente): com a complac0ncia de uma

aparente literalidade, em Kurosawa (que o sonho iliba e o cinema eleva, de ingenuidade, a

uma das mais subtis categorias da arte: a de acontec6ncia), menos conspicuamente em Erice,

6 isso que os cineastas nos d6o a ver dos pintores: que tal como a pintura se realiza muito

al6m dela mesma, assim os pintores a, e se, realizamnesse muito al€m. Nio ser6 entio diflcil
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imaginar como qualquer das suas mesas de frutos e penumbra seria, para a meditatio mortis

de um Chardin diante da "vida quieta" que 6 a do mundo - tio presente e apresentado nas

suas coisas palp6veis, t6o obscuro e imperscrut6vel no quadro esquecido e sem ningu6m que

elas formam, que tudo forma -, a caveira do memento, <<um quadro dentro de quadro> como

os de L6pez o s6o dentro desse que Erice emoldura e nos d6 a ver, e que 6 o mundo em que e

como L6pez o vive e o defronta, indaga, sonha, ama, habita. Ou seja, nio ser6 dificil
reimaginar como o silCncio escult6rico das pegas elementais de um Brancusi abre '.para si,,

pr6prio a abertura de mundo'Junto da qual" ele se instancia e eclode: o locus sui da obra de

arte (no sentido em que se diz causo sal) nio tanto se apartaria, n5o tanto se singularizaria

topicamente: apareceria a mundo como centro-coroa dele e desencadeador do eclodir de tudo

no momento da sua pr6pria eclosio, interior intimo suo - fogo de artificio, aparig6o por

excelOncia. (O que Adomo ndo diz: o fogo de artificio nio ocorre no mundo: faz ocorrer o

mundo, entrosa "a empiria" na sua pr6pria temporalidade de advenidncia liberta do

respectivo lastro - tal como "o c6u estrelado por cima das nossas cabegas" nio apenas

recobre a terra: faz acontecer mundo como firmamento impondenivel e abismagio para

cima: os fen6menos ascensionais, tambdm o do mihrab e o da catedral g6tica, nio acontecem

em, aspiram ascensionalmente o lugar ao qual acontecem).
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NOTAS_APENDICES AOCAPiTULOIII

4.

I 
Pura a disting6o entre unidade analitica de uma mesma consciCncia e a pr6pria "mesmizag5o",

<selbstificagio> sintdtica da consciCncia reconhecedora origin6ria - dessa sua unidade nos diferentes

tempos (:ausentamentos a si) das suas representag6es - Cf. Kant, KrV $ 16. Aquilo que designamos a

seguir no texto de primado kantiano do sint6tico ao analitico €-o em termos de consciCncia, em termos

de juizo e nos das l6gicas que o suspeitam: primado do juizo sintdtico e da l6gica transcendental sobre

o juizo analitico e a l6gica formal. O que quer dizer que o l6gico 6 pensado a partir de principios mais

origindrios que os de identidade e de nio-contradigio * os quais a "sintese" infringe.

s.4.

' Puruo problema, nio tematizado por Adomo, de um duplo Mais - o aparecente, da imago; e

o nio aparecente da cifra, cf. Cap. IV.

6.2.
3 BENJAMIN, Walter, The llork of Art in the Age of Mechanical Reproduction, trad. ingl., in

Illuminalions, ed. e introd. de Hannah Arendt, London, Fontana Press, 1992, pp.2ll-244.

n Sobre uma tal inversio dial6ctica de um iluminismo irrestrito e astucioso, o texto, que

seguidamente citamos in extenso, fala por si: "Enquanto a Alemanha nio tiver quebrado os tragos de

Medusa cujo agregado lhe 6 aqui apresentado, n6o pode esperar futuro algum. (...) Trata-se em

contrapartida de reunir toda a clareza que a linguagem e a razdo projectam ainda para a dirigir sobre

esta "experiCncia primordial" e suas trevas est6reis, donde esta mistica da morte universal alastra no

pulular repulsivo dos seus milhares de patas conceptuais. A guerra que se revela a esta luz n6o 6 mais

a guera "eterna" que estes novos alemies invocam do que 6 a "riltima" com que os pacifistas sonham.

Ela n6o 6 na realidade nada mais do que isto: a tnica, assustadora e derradeira oportunidade que n6s

temos de corrigir a incapacidade dos povos em ordenar os seus relacionamentos mrituos em

conformidade com a relagio que eles instauram, pela t6cnica, com a natureza. Se esta correcgio

fracassa, milh6es de corpos humanos serio decerto retalhados e devorados pelo g6s e pelo a9o -
inevitavelmente o ser6o -, mas mesmo os assiduos das terrificantes pot6ncias ct6nicas, que levam o

seu Klages na mochila, nio conhecerio um ddcimo daquilo que a natureza promete aos seus filhos

menos curiosos, mais s6bios, que nio encontram na t€cnica um fetiche do declinio, mas uma chave da

felicidade. Estes, pelo seu lado, daI{o prova da sua sageza no instante em que recusem ver na pr6xima

guelra um surgimento mdgico, onde descobririo antes a imagem da realidade quotidiana e a

metamorfoseario desse modo numa guerra civil, executando o ntmero de prestidigitagSo marxista

que, s6 ele,6 capaz de ludibriar este obscuro sortildgio runico.



(BENJAMIN, Walter, Teoriqs do fascismo alemdo - A propdsito da obra colectiva "Guerra e

Guerreiros" publicado sob a direcado de Ernst Jiinger, in BENJAMIII, Oeuvres II, ed. fr. cit., pp.

214-s).

O "N6s", correctivo e tutelar dos povos incapazes, agarrando a oportunidade de apanhar

(pacificamente!) boleia de uma guerra falsa mas, felizmente, <infelizmente inevit6vel> e fatal (no

contexto imperialista de um primado do econ6mico que perverte a t6cnica em pot6ncia destrutiva e

"tempestade de a9o") para a inflectir em guerra verdadeira e riltima esperanga da humanidade, nio
reenuncia apenas a estratdgia que foi a de l9l7: dri-lhes a cor. A guerra 6 necess6ria, 6 "esperanga

terrivel" (Jtinger ou Evola n5o diriam melhor, e quanto ao "terrivel" e i "esperanga", a cada um os

seus), desde que n5o sejamos "n6s" a come96-la: nunca o Bem comegou o Mal, e sempre ele o

"corrigiu". A resposta de Adorno a Benjamin d6-a o documento de 1950 "A URSS e a paz,,.

Que a guerra seja a continuagEo da politica, da economia ou da "tuta" por outros meios, l9l4-18
e l9l7 souberam-no o suficiente. Que ela 6 sempre uma "continuag6o" (do bem, da verdade, de Deus,

do territ6rio, da P6tria, da liberdade, do interesse, da avidez, do mal, do Outro); e que 6 a antit6tica

(que inclui o pacifismo) dessa continuagio mon6tona comum a tudo e todos que irmana nela os

beligerantes -j6 parece escapar mais d ateng6o, sobretudo i dos grandes salvadores, prestidigitadores,

mrigico e enviados. O sortil6gio runico da guerra civil, que op6e prestidigitagio e metamorfose a

magia e surgimento, diz-nos algo sobre que t€cnica - que fazer, afazer e modo de fazer operativo no

mundo - se pode esperar deste negativo fotogr6fico de um Evola que 6 o fil6sofo marxista Walter

Benjamin, astutissimo reconversor dialecta-do-iluminismo da ratio "clarificadora" no seu mito, aqui, o

da ultima ratio e a mais racional - a mais "s6bia"! - de todas; pronto para agir em perpetuagio civil da

guera e do principio arcaico (a usar "correctivamente") de dominagio universal, hipotecado ao ciclo

DA mito racionalizante / razdo mitificante, v.g., o de "estetizagdo da politica" / "politizagdo da

estitica" e, assim, mero negativo fotogr6fico da aura do nazismo - em nome do Bem. E esta a imagem

que nos fica de Benjamin, anos 30, teoreta; teo teoreta que acalentando, ainda entre os anos 34 e 35 -
saia Heidegger do Reitorado...-, o projecto, a instigagio muito hicida de Adorno, de se inscrever na

Cdmara de Escritores nacional-socialista, aproveitando a omiss6o, no respectivo regulamento, de

"par6grafo ariano" (Cf. Correspondance Adorno ++ Benjamin, ed. ref., pp.82-95); imagem de

Benjamin em primeiro lugar lida pela Dialektik der Aufkliirung; lida mais tarde pelo documento de

1950, que assiste A era em que a "guerra civil", metamorfose sdbia da imperialista, por sua vez se

remetamorfosearia sem rebugo <nicht zdgern wird> em guerra at6mica mundial total "se os senhores

do poder de Moscovo acreditassem que a poderiam ganhar" (GS, 20-I, 391), lida pelo que i hist6ria

viria a ser permitido ler, no rescaldo dessas guerras civis e das incivis, e que faz o clarificado, e o mais

desencantado e perplexivo do que nunca, que 6 o nosso tempo.
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6.3.

s 
O anedot6rio pict6rico da lebre tem por alvo a meticulosidade purista legada como arqu6tipo

na c6lebre na|itrreza morta de Diirer. E eh, e a de Chardin, que o sarcasmo 6cido de Gauguin visa

quando aconselha ao pintor que se queira libertar da tirania do realismo o tabalho de apagamento da

vividez perceptiva do motivo na fermentagio da sua auscultag6o pela mem6ria, havendo sempre

ocasiSo para, se um extempordneo escrupulo de contabilista o ditar, o artista da exactiddo "se dirigir
ao est6bulo para contar um a um os pelos do seu asno" (o escorregamento de lebre a asno aprontando

a qualificagio por sin6doque do pr6prio pintor). O happening de J. Beuys - "Como ensinar o que 6 a

pintura a uma lebre morta?" - capta miraculosamente o momento maternal do bodeg6n como

sucedAneo da atitude de Pierl por parte do pintor profano de seiscentos ainda imbuido da moralidade

religiosa: h6, com efeito, um desvelo de Madonna para com esse Menino entretanto morto que s6o os

gibiers ou mesmo as pegas de fruta, na arte dos pintores da vida morta, e Beuys limita-se a imobilizar-

se horas a fio com a sua defunta lebre ao colo como quadro vivo, numa ilustragio literal do carinho

dos pintores desse intimo limiar entre o morto, o vivo e o adormecido, que elucidam, nas e is suas

lebres, compoteiras e tangerinas, a ess€ncia da pintura. Um pouco tarde de mais, segreda o riso de

Beuys, que de uma penada esclarece a tais pintores a ess€ncia do inconsciente hist6rico que lhes

conduz a mio, ao proceder ao descenso-da-cruz da ainda dependurada lebre de Dtirer e, com ela, ao

descenso da pintura como antigo gesto cristio da cruz da esperanga, impossibilitado de ressuscitar.

6 Panofsky mostrou como o procedimento que guiou o paulatino ganho de terreno na

constru96o do espago perspectivado foi o estabelecimento da grelha dos lajedos do chio, alinhados e

paralelos, em proporcional afastamento e converg€ncia (quanto mais afastados, mais convergentes). A
geometria conserva a sua etimologia do Egipto i Renascenga.

6.4.

7^' E ndo c6smico-humana. De Chirico nao trata de mundos desabitados mas da desabitagio (de

si) do mundo: ontologiza a dimensio do mundo, mais que cosmografar o ontol6gico. Dai nenhuma

relagSo sujeito-objecto, nem afirmada nem negada: o "In-der-welt-sein" 
- como pura estranheza do

familiar, pura familiaridade do estranho: o enigm6tico, em que as "musas inquietantes'? sio apenas

esfinges tamb6m elas perguntadas, nio a Esfinge que pergunta e nio se v6, porque 6 o pr6prio puro

estar em vista do que se vA. A Esfinge 6 uma pot6ncia demasiado inconsciente para ser personificada.

' A l"ttu. A desperson alizagio do pintor em puro limiar do aparecimento exige a ascese

integral, e atd mais que integral, pois deve consegui-lo sem renunciar ao pincel e i tinta.
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' Todo o diverso da "hora absurda" de Pessoa!

6.6.

l0 Alud"-r" respectivamente aos dois poemas de Fernando Pessoa: "Ela canta, pobre ceifeira ...

" e "Eros e Psyche". O salto meta-l6gico (a bem dizer, um meta-salto) simultaneamente operante e

enunciado naqueles dois registos inici6ticos pessoanos de uma impossivel mistica hicida, oferece-nos

sibilinamente um operador formal especulativo adequado precisamente ao apolineo dionisismo do

qualificativo o'est6tico" da estesia pura.

6.7.

rl GeorgesDIDI-HUBERMAN enfatiza, como elemento entre todos o sumamente

presentificador da transcendCncia infiguriivel de todo o perimetro do divino entretanto, na pintura e

sua massa cr6mica e imaterial imago, "incarnadamente" "orado" [r.g., invocado ao rosto da sua

presenga, mas devotamente em-absoluto e, pois, tio comparecente quanto ji excessivo a todo o mero

perfil6vel como presenlel,amancha: a mancha in-finita, fiel apofasia e dissimilitudo rinica simil ao

que € o puro e simples dissemelhante de qualquer semelhanga. De tal modo e a tal ponto que, longe de

pretender a esta especiosa analogia de uma proporcionalidade com a pr6pria improporcionalidade, a

mancha resolve-se em puro veiculo propriamente dinimico e simb6lico de conversio, e nio mais

simples sinal, simples entidade semintica. Leia-se p. ex. a p. 39 da obra referida em Bibliografia:

"(...) signos pict6ricos que constituem, a falar estritamente, signa translala, eu diria signos-trdnsitos,

signos ou operadores de corwersdo.(...) Tais signos t€m valor de deslocamento, de passagem, de

associagio, e nio de definigdo, de identificagio ou de predica96o". Por nio representar, o simb6lico

nio 6 representagio, mas mobilizagio da representagio, auto-superagio de um paradoxal infra-

representar que se consome a si pr6prio, e, incorporado como actuante no pr6prio dinamismo

inquisitivo integral do espirito ardente a cujo corpo possui, o conduz A produgdo de uma supra-

representagio propriamente realizativa. Viver o simbolo 6 esse deixar-se energizar pela diferenga de

potencial entre o hildtico provocador, o da sua sub-representagio, e o aldm-conceito que o paroxismo

desse dehcit promove. A teoria kantiana do simbolo - a lisura do branco de lis opaciza um sentido de

pureza superior ao conceptual, e a sua ideia i tendencialmente realizativa-prixica, por incontivel

teoricamente - encontra no Rosto malevitchiano, puro dizer al6m de todo o dito (para o formularmos

levinasianamente), a perfeita iconicidade: o eikon absoluto do Absoluto, o eikon a nada - nem a si

pr6prio - "semelhante". "Do nosso tempo" rezait vez: que 6 no nosso tempo que tal icone s€ exerce

como nio-representagio (gen.subj.) - que 6 ao nosso tempo que ele nio-representa (representando que

a relagio da representagio ao nosso tempo como seu correlato 6 uma relagio de n6o-representagSo).
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No nosso tempo, o divino 6 a irrepresentabilidade de si do nosso pr6prio tempo, aus6ncia do mundo a

si mesmo na dessa ausEncia i de deus (gen. obj. et subj.).
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l. Constantin Brencusi. Vista do atelie\ Colunas infinitas, Mademoiselle pogany [IIJ. 1925 (c6pia
fotogr6fica p6stuma), Paris, Museu de Arte Modem4 Centro Georges Pompidou. Legado di Brancusi, 1957.



2. Constrndn Brmcul. Estfidio de Brancusi; Impasse Ronsin, I I - anos 40.
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3. Constantin Brancusi. Coluna infinita. Anterior a 1928. Madeira (em duas pegas). Total (406,5 x 25 x25). Altura das
pegas (304 cm) e (102,5 cm) Paris, Museu dc Arte Moderna. Centro Georges pompidou trgado de Brancusi, i957.



4. Constrntin Brrncusi. Coluna infinita. 19t8, carvalho (203,2 x 25.1 x 24,5 cm). Assinado: CB. Museu de
Arte Modem4 Nova lorquc, Oferta de Mary Sisler, 1983.



5. Constantin Brancusi. Pdssaro no espaQo. 1928-30. Molde em gelatina e pratA Q9,9 x 23,9 cm). Paris,
Museu de Arte Modema. Centro Georges Pompidou. Legado de Brancusi, 1957.



6. Constantin Brencusi. Passaro no espa7o. 1927. Bronze polido (altura 184.1 cm - circunfer€ncia 44.8
cm). Wa-shington, National Gallery of Art.



T. Coartrntin BnncuC. Pdssaro no espago. 1925. M6rmorp branco (altura lEl,g cm - circunfer€ncia 47 cm). Basc dc rls
lados dc calcirio c madeira. Altura total 163,7 cnr. Washin'ton, Natisral Gallery of Art. Ofefis de Euganc c funcs E.
Meyer, 1967.



8. Constrntin Brtncusi. Comego (inicio) do mtndo. 1924. Bronze polido (19 x 2E,5 x 17,5 cm). Base com dois lados dc aqo
poltdo e carvalho. Alrura total 74 cm. Parrs. Museu de Arte Modema. Centro Georgcs Pompidou. Legado de Brancusi. 1957.



9. conrtrntin Brencuci. prometheus (prometeu). rgll?, cimento, (14,r x l7,g x 13,6 cm), Kettre,s yard,
Universidade de Cambridgc.



10. constrntin Brrncusi. Musa. r9r2, gesso (47 x 23.5 x r4. 6 cm) Corecaio privada.
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I l' Constrntin Bmncusi- Versdes do Grande Gato. 194144 (c6pia fotografica p6stuma). parig Museu dcArte Moderna Centro de Georges pompidou. Lcgado de Brancusi, I g57. "
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12. Jakob Yan Ru,sdael..4 grande /loresta. 1655-1660. 139 x 280 cm,6leo sobre tela, Viena,
Kunsthistorisches Museum



13' Jakob ven Ruisdrel . O cemitirio judeu. 1650.84 x 95 cm, 6leo so!-rc tela. Dresden, Staatliche
Kunstsammlungen



l4' Chardin. Travessa de pissegos com noze.s,.faca e copo de vinho. l768,6leo sobre tela, 32,5x39,5 cm.
Paris. Museu do [,ouwe.



15. Chardin. Cesto de uvas pretas e brancas com cdlice de prata e garrafa, p1ssegos, maQds e uma pAra,
1726-1728,61eo sobre tela, 68x58 cm, Paris, Museu do Louwe.



16. Antonio L6pez. Atocha, 1964, 6leo sobre madeira, 95 x 105 cm, Nova lorque, colecaio particular.



l7'AntonioL6pez.Aapariqdo, lg63,madeirapolicromada,54x80x l3,5crn,No.,alorque,MuseudeArte
Moderna.



I 8. Chardin. O buffet. I 728, 6leo sobre tel4 I 94x 129 crn. paris, Museu do Louwe



l9' chardin. uvas e romds. 1763,61.n sobre tela, 47x57 cm. paris, Museu do Louwe



20. chsrdin. Jorro de azeitonas. 1760, 6reo sobre tela, 7lx9g cm. paris, Museu do louwe.



2l' Cherdin. La Serinette [The Bird-organJ. 1750-5l,6leo sobre tela, 50x43 cm. paris, Museu do Louvre.



22. Jakob ven Ruisdeel, Paisagem de montanha com um grande camalho e um campo de trigo. c. 1650.
6bo sobre tela" 106 x 138 cm. B-runswick, HazogAnton Ulrich Museum.



23. Jekob van Ruisdeel . A praia em Egmond aan Zee. 1670. Oleo sobre tela, 53,7 x 66,2 cm. l.ondres,
National Gallery.



24. Jakob van Ruisdee!. Vista de Haarlent com compos de embranquecimento. c. 1670-1675.61eo sobre
tela,62 x 55 cm. Haia, Mauritshuis.



]f ' G.erard Dou. A iovem mde. 1658.6leo sobre madeira, 73,5 x 55,5 cm. Haiq Royal Cabinet of paintings,
Mauritshuis.



26. Pieter de Hooch. Mulher com menino preparando-se para ir para a o coligio. c. l66l-1663. Oleo sobre
tela. 68,3 x 53 crn. Los Angeles, the J. Paul Gety Museirm



27. ?ieter de Hooch. Mulher e menino frente d despensa. c. 1658. Oleo sobre tela. 65 x 60,5 cm.
Amesterdam, Rijksmuseum



28. Johannes Vermeer. lllulher com colar dc pirolas. c. 1664, oleo sobre linho, 55 x 45 crn, Berlin,
Staatliche Musccn zu Bcrlin Gcrndldcgalcrie



29. Pieter de Hooch. Interior com umo mulher a beber cont dois homens e uma criada. c. 1658. Oleo sobre
linho, 77 x 64, 1m. Londres, The National Gallery.



30. De Chirico. Musas inquietantes. 1916. Metro, Col. Gianni Mattioli



31. Nlagritte. O inrperio dds lu:cs
Beaux-Arts.

I954. OIeo sobrc tela. l4(r x Il-1.7 cnr. Bruxclas. Musics Royaux <ics



32. Vinccnt vrn Gogh. Conos sobre um trigal. lulho 1890. 6loo sobre tcla, 50,5 x 103 crn. Amcstcrdio,
Rijksmusarm Vinccnt van Gogh.
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33. Antonio L6pez. A luz eldctrica, 1970. L6pis sobre papel, 122 x 100,5 cm. Hamburgo, Hamburger
Kunsthalle.
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34. Jakob vsn Ruisdsel. Paisagent com um castelo em ruinas e uma igreja de aldeia. c. 1665. 6leo sobre
tela, 109 x 146 cm. Londres, National Gallery.
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PUERTA YILCHEZ, Jos6 Miguel, Los cildigos de utopia de la Athambra de

Granada, Granada, Diputaci6n Provincial de Granada, imp. 1990.

ROSENBERG, Pierr; TEMPERINI, Renaud, chardin, Munich [etc.], prestel, cop.

2000.

3.3.3. Outras obras e estudos: Outros saberes

ARON, Raymond, Les dtapes de la pensde sociologique, pais, Gallimard, 1979.

BACHELARD, Gaston, La podtique de la rAverie, Paris, pUF, 1960.

BARTHES, Roland, O 6bvio e o obtuso, Lisboa, Edigdes 70, imp. 1984.

-, 
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-, 
Les arts de la reprdsentation, Lausanne, L,Age d'Homme, imp. 1994.
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CATTELAN, Maurizio, Twentieth Century, 1997, exib.: Castello di Rivoli, Turim;
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l887.oleo sobre tela,60 x 73 cm. washington (DC), phillips collection.
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Modern.
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sobre tela, 68,3 x 53 cm, Los Angeles, The J. Paul Gety Museum

LOPBZ, Ant6nio, Atocha, 1964,6leo sobre madeira, g5 x 105 cm, Nova Iorque,
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Lugano, ColecgSo Thyssen-Bornemisza.
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VAN GOGH, Vincent, A casa amarelo (Casa de Vincent), Arles, Setembro 1888,
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Colec9fio Centro de Arte Moderna Jos6 Azeredo Perdig6o, Fundagio Calouste

Gulbenkian.

-,A biblioteca.l966. Oleo sobre tela, 130 x97 cnt.Paris, Colec96o Centro Georges
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finitude sensivel - e a aspiragdo ao'osistema" ou Reconciliagio. O
<<modelo> da intuigio intelectual e as (sub-)dicotomias da
Representagdo: o organismo qua fen6meno da plena
irredutibilidade da finitude e o encaixe do <duplo sistema>r
(sensiveUsupra-sensivel)

3.5. Regresso a KU 291: porque <<ret6m>> Kant a reflexio sobre o
sistema-organismo? O sistema e o sistemata

3.6. A Cavalo no absoluto, ou "que a vida nio vive"

4. Elis5o e exaltageo da vida

4.1. Organismo e Gemiit

4.2. As aventuras da analogia

4.3. Do inanalog6vel

4.3.1. O epis6dio agudo da <desanalogagio>

4.3.2. Visibilizagio espacial e visibilizagio absoluta: a finitude como
radical intransitividade entre "o sensivel" e "o supra-sensivel", e o
colapso do tr6fico bi-reflexionante analogia/'fundamento
suprassensivel de determinagio" (ou: da genealogia metafisico-
dogmAtica da ideia/vontade de Sistema)

4.3.3. Da impossibilidade de um fim natural (= inintencional) a um outro
"liwe acordo" (meta-reflexivo das reflex6es analogante e
desanalogante)i a petitio principii do modelo pr6tico para uma
teleologia que o <confirme> reflexivamente - ou KU como o curto-
circuito do "fim fltimo"
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5. Vidas paralelas, ou do narcisismo da Reconciliagdo

5.1. Paralelas circulares: teleologia e moralidade (Kant no verso de
Kant)

5.2. Paralelasrepetentes

5.2.1. O circuito dial6ctico da Reconciliagio iluminista (Adorno adversus
Kant)

5.2.2. A Natureza irreconciliada como bode expiat6rio do Sujeito

5.3. Paralelas sucessivas

5.3.1. ReconciliagSo ohne Zweck: da (sua) apar6ncia est6tica i hist6ria - e
da positividade teleol6gica i negatividade critica

5.3.2. As paralelas divergentes da Modemidade: do belo ao sublime - ou
do iluminismo (natural) ir sua dial6ctica (artistica)

5.3.3. Paralelas (ant)ag6nicas: a suspeigfio do interesse no desinteresse,
ou da natureza da cultura - terror/sublimag6o/terror/sublimagio, o
4" grau da obra ao negro (reversSo dial6ctica racional da reversao
dial6ctica do iluminismo)

6. Do "dia meridional" i "vit6ria sobre o sol": sol niger na noite da
Hist6ria

6.1. Da antitetica i dial6ctica de razdo e mito (Goya iluminista negativo
e M. Ernst dialecta): a destinagio do Objecto e o fracasso da
Representag6o, ou o Descartes de Merleau-ponty sobrevoando a
Dresden de Adomo, segundo Picasso e Malevitch (i leur insu)

6.2. Obro de arte e animal ("ser organizado,,) como impossiveis em
acto: da afinidade reflexiva belo/teleologia a cifra da afinidade
arteivida. Reexame do Sistema como protectorado protector de
uma filosofia poderosa da subjectividade preulria (ou como ex-
stase especulativo do Selbst)

6.2.1. CorrelagSo e dialdctica sujeito/objecto: sua positividade

6.3. As <<ruinas circulares>> da Hist6ria como perpdtuo regresso auto-
id6ntico a si mesma, e o icone opaco dessa temporalidade como
opacidade do al6m-hist6ria - nuances da obra ao negro

6.3.1. A Hist6ria como circuito DA e a Modernidade como pontualizagio
desse circuito: o tempo-parado do espago total da razdo e..o diabo
no campaniirio"

6.3.2. "Une valse A mille temps": a Hist6ria como uma eterna Viena de
caras conhecidas segundo Stanley Kubrick - fotogramas e
digress6es

6.3.2.1. Troca valsante dos tempos no labirinto da sua
intercontemporaneidade: o fio de Ariadne dos raccords na
cine6stica de Kubrick
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6.3.2.2. Do raccord como harmonia das esferas: pas-de-deux dos Strauss
(Johann, dialecta rodopiante do iluminismo irrompente de
Richard; Richard, dialecta escuro da imponder6vel luminosidade
de Johann)

6.3.2.2.1. Epilogo: da "Vida"

6.3.2.3. Quando e *2001"?

6.3.2.4. A odisseia (referencial-negativa) das "Odisseias", ov quando nos
6 aquele "Quando"? O cerco absoluto da temporalidade
dial6ctica "sitiante": radical perda dos eixos referenciais do
tempo linear, ou "zero gravity" e acosmismo da (n6o-)Hist6ria
(2001 como hiper-mon6lito e opacizagio extrema dos (nos)

sentidos patenteados)

6.3.3. ReificagSo da razeo instrumental ("a Coisa") e

instrumentalizagdo da racionalidade absoluta hipostasiada (o
Mon6lito). A questio da Tdcnica: entre Kubrick, Eco,
Heidegger e Habermas. A outra Tdcnica segundo Adorno
como arte escondida (historicamente mediada) da natureza
enquanto bela, e a questio do ohne Zweck.

6.3.3.1. Doppelcharakter do silex dialdctico: anu€ncia do antagonismo
faiscante / operat6rio na fascinagio do poder. Singularidade e

s6rie abstracta: advento concreto da identidade do Conceito

6.3.4. Edgar Poe: consumagio inaugural da Modernidade como
dialectica do iluminismo

6.4. Resgate do momento indeclin6vel de identificagio como paragem
(reiterag6o, ciclo) do tempo. Sua passagem ao limite no survol
cartesiano. A s6rie da subjectividade tdcnica reificante do objecto:
Giotto, Magalhies, Descartes, Kant - perspectiva (poder de ver),
circumnavegagio (poder de agarrar), evid6ncia (poder de saber),
transcendental (poder de deixar-ser). Grifos, astronautas, cubistas e
mensageiros: col6quio entre Adorno, Pessoa e Merleau-Ponty sobre
o survol rapace. A rapacidade rasa da Produgio de produgio como
avatar voluntarista, e o impasse adorniano do des-encadeamento
(<teleologia assistida>) da Reconciliagfio

Notas - Ap€ndices

Imagens

Capitulo III: Ontologia da presenga estdtica: entre o silAncio
como um hobitar consolador e o silAncio irreconciliado da cifra

l. IntrodugSo e breve orientag6o no mapa; <der para veD), e a arte
como teorizadora

2. Atelier Brancusi - apontamentos ao sil€ncio
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Interhidio: matdria e espfrito. Som e sil€ncio

La Alhambra - acerca do habitar real, artistico, ontol6gico e
social

5. RepresentagSo de exist€ncia e habitar de presenga: estar diante,
estarjunto, estar dentro do quadro

5-l - silCncio de som, de lugar onde e de construg6o herm6tica

5-2. como construir a exist€ncia| ou o argumento ontol6gico da
construgSo

5-3. Da exist€ncia i presenga: compresenga corporal, assentamento
6ntico/diatopia representacional, rugar e acontecimento de presenga

5.4. Estrutura <<auto-inclusivo>/ex-st6tica do Da-sein; o In-sein como
modelo ontol6gico para o modo-de-presenga da obra de arte

6. Do belo natural como naturezamorta

6.1. Chardin e as coisas quando n6o est6 ningu6m a ver

6.2. Ruisdael, o mestre da orla

6.3- o "interior holandcs": os primeiros heideggerianos em pintura

- Prehidio sobre Tenebrismo

- Os interiores

6.4. De Chirico, ou o quieto inquietante

- Sobre "Musas Inquietantes"

Van Gogh)

6.6. A pintura, o pintar, aquilo
ess6ncia em si mesma

Van Gogh apud Kurosawa (apud

que 6 pintado: a pintura tem a sua

6-7. A arte e a vida: estar junto e movida, ou o "duplo exame', segundo
L6pez/Eice

Notas - Ap€ndices

Imagens
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