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Urn olho sern rosto por Eliane Robert Moraes

"Escrevo para apagar rneu nome" - a afirmac;ao de Georges
Bataille assume urn sentido quase programatico quando
em questao
sob

0

0

livro

e Hist6ria do oZho. Publicada originalmente em 1928,

pseudonimo de Lord Auch, a novela que marca a estreia do

escritor no mundo das letras expressa, como nenhum Dutro texto
seu, esse desejo de apagamento,ja que busca dissimular de forma
obstinada os trayos que permitem identificar 0 verdadeiro nonle
do autor.
Nao sao poucas, alias, as referencias autobiograficas presentes em Historia do oZho.A come,ar pelo fato de que

0

livro foi pro-

duzido a partir de circunstancias puramente existenciais. Ate 1926,
a produc;ao escrita de Bataille se resumia a alguns artigos assinados

na qualidade de arquivista da Biblioteca Nacional e a uma {mica
publicac;ao literaria: as Fatrasies, recriac;ao de paemas medievais em
frances moderno, que apareceranl entao no sexto numero da revista Revolution surrealiste. Vma virada significativa nesse quadro
ocorreria no decorrer do mesmo ano, quando

7

° aspirante a escritor

foi estimulado por seu psicanalista, Adrien Borel, a colocar no papel suas fantasias sexuais e ohsessoes de infancia.

ao sair dela. E julgo poder dizer que so liberto dessa maneira
pude comec;:ar a escrever". 1 Com efeito, apesar da brevidade do

A prilneira tentativa resultou no livro W-C., cujo manuscrito

0

tratamento, sua repercussao foi tao intensa que, ao longo de

autor acabou destruindo sob a justificativa de que se trata-

toda a vida, 0 autor enviou sistematicamente os primeiros exern-

va de "uma literatura urn tanto louca". Ao adnutir mais tarde que

plares de seus livros ao psicanalista, conferindo a ele urn lugar

esse texto sinistro "se opunha violentamente a tada dignidade",
Bataille

0

de primazia entre os seus interlocutores. Nao the faltavam raz6es para tal gesto.

definiu como "urn grito de horror (horror de mim, nao

de minha devassidao, mas da cabe,a de fil6sofo em que des de
entao... Como

e triste!)". 0

A reda,ao de Historia do olho - empreendida em meados

tratamento heterodoxo de Borel, em-

de I927 - representou para Bataille lima especie de cura. Prova

bora ji desse provas de sua efid.cia, ainda naa permitia ao escritor
reconciliar

0

fil6sofo e

0

disso sao as paginas finais do livro, que se oferecem, na qualidade

devasso que abrigava dentro de si.

Bataille estava entaa prestes a cOlnpletar trinta

aliOS

de epilogo, como urn equivalente textual do filTI do tratamento:
de

trata-se de uma autobiografia, que propoe uma interpretac;:jo da

idade, vividos en1 constante estado de crise. Era urn homem di-

vidido: de urn lado, a vida desregrada, dedicada ao jogo, a bebida
e aos bordeis; de outro, as profundas inquieta<;oes filos6ficas, {omentadas sobretudo por suas Ieituras dos nllsticos, alem de Nietzsche e Sade. Tal cisao s6 fazia realcrar a solidao de uma ang6stia
que crescia na mesma medida de suas obsessoes f6nebres, relacionadas

aviole~ncia erotica e ao extase religioso. Oscilando, como

narrativa, estabelecendo pontos de contato entre

a

procura de uma saida para seus impasses existenciais.
A intervenc;:ao do psicanaIista foi decisiva. 0 proprio Ba-

taille confidenciou em entrevista a Madeleine Chapsal, realizada
em I96I, pouco antes de nlorrer: "Fiz uma psicanalise que talvez
nao tenha sido muito ortodoxa, porque s6 durou urn ano.

E urn

pouco breve, mas afinal transforn10u-me do ser completamente

ilnaginario

nlobiIizado na noveIa e certas circunstancias da vida do autor.

o sujeito que fala nessas "Reminiscencias" -

intituladas "Coin-

cidencias" na prin1eira versao da obra - ja na~

e mais 0

narrador

e sim uma prilneira pessoa que vasculha a inrancia, povoada de
fantasias obscenas e marc ada pela figura de urn pai cego e para11tico,o que corresponde perfeitamente

ele mesmo definiu, "entre a depressao e a excitac;:ao extrema",
passou a freqiientar 0 consultorio de Borel a partir de I926,

0

a biografia de Bataille.

"Percebendo todas essas relacroes", diz ele em certo molnento dessa exegese autobiografica, "creio ter descoberto un1
novo elo que Ega

0

essencial da narrativa (considerada no seu

conjunto) ao acontecimento nnis grave da minha in:fancia".
Ao expor tais relac;oes, nas quais se reconhece a nlediac;:ao do
trabalho analitico, 0 escritor tonu consciencia de que suas reminiscencias pessoais "s6 puderan1 tmnar vida defornladas, irreconheciveis", ou seja, transforn1adas em ficC;ao. A eficacia maior

doentio que era em alguem relativamente viavel". E, ao aludir ao
papellibertador do processo analitico, completou:

"0

primeiro

livro que escrevi, so pude escreve-Io depois da psicanalise, sim,

I

Madeleine Chapsal, "Georges Bataille", in Os fscritores c a !ircratura (Lisboa:

Dom Quixote, 1986), p. 200.

8
9

do tratamento de Borel foi, sem duvida, a de deixar a vida repercutir - e transbordar - na literatura, deslocando as obsess6es
de BataiIle para a escrita, derivando suas fantasias para
A criavao de Hist6ria do olho marcou
nascimento de urn escritor.

0

0

texto.

fim de urn silencio e

0

para Bataille: a de que as narrativas, conforme sugere Michel
Surya, "se elaboram nas paragens rnais pr6ximas da existencia.

e a determinac;ao profunda, ao

to e de metamorfose".' Uma vez vislumbrada a possibilidade
"libertadora" de transformar a substancia da vida em materia
0

autor pode dar curso livre

aDs

que s6 veio a acontecer em edi<;:oes p6stumas.

Por certo, nao se deve negligenciar as razoes profissionais
e sociais que obrigavanl

0

autor a recorrer a unl pseud6nimo.

Nacional, sua reputa,ao estaria amea<;ada caso Ihe fosse imputada
a paternidade de urn livro erotico, editado e vendido clandestinamente. Assim, ao apagar seu nome da novela, ele tentava se
precaver contra eventuais acusa<;:oes de ultraje

mesma tempo que operam urn sabia trabalho de descentramen-

textual,

0

Na condi,ao de funcionario publico, trabalhando na Biblioteca

A analise permitiu, partanto, uma descoberta essencial

Dessa existencia, elas dizem qual

da vida, Bataille jamais consentiu que a novela fosse publicada
sob seu nome,

excessos de sua imagi-

nay-aD, realizanclo no plano simb61ico as estranhas exigencias que
o atormentavarn. Essa descoberta - que esta na origem da

Hist6ria do olho - abriu para Batail1e os caminhos de uma escrita
sem reservas. Afinal, como ele pr6prio diria muitos anos mais
tarde: "sendo inorganica, a literatura e irresponsavel. Nada pesa
sobre ela. Pode dizer tudo".'

amoral.

Mas, para alem dessas razoes, havia outras, nao menos importantes. Urn texto com tantas chaves autobiograficas tambem

exigia

0

anonimato, sobretudo pela qualidade das revela,oes nele

contidas. Assumi-Ias publicamente poderia significar, por exemplo, urn rompimento com

0

irnlaO que solicitara

0

sigilo de

Georges com rela<;:ao aos constrangedores eventos da inrancia
descritos nas "Reminiscencias": a dificil convivencia com

0

pai

tabetico que vivia enl "estado de imundicie fetida", acometido
por freqiientes "acessos de loucura", as tentativas de suiddio da
lnie, que "acabou perdendo igualmente a razao" ... Eventos
traunlaticos, dos quais Bataille afirmou "ter saido desequilibrado
para a vida", em carta ao nlesnlO irrnio a quem confidenciariaja
na maturidade:" 0 que aconteceu ha quase cinqiienta anos ainda

Tudo

0

que diz a Hist6ria do olho, porem, e assinado por Lord

Auch, e nao por Georges Bataille. E tal foi a importincia desse
pseudonimo para

0

escritor que ele nunca reivindicou a autoria

do livro, reiterando seu desejo original de anonimato. Ate

0

fim

me faz tremer e nao me surpreende que, urn dia, eu nao tenha
podido encontrar outro meio de sair disso senao me expressando anoninlamente". 4

o

pseud6nimo representava, portanto, nao s6 a dissimu-

la,ao da identidade, mas sobretudo uma "saida" para os impasses
2 Michel Surya, GCOI;ges Bataillc, la mort J l'oeuvrc (Paris: Gallimard, 199 2), p. 126.

3 Georges Bataillc, La Litterature et Ie Mal, in Oeuvres (ompfl:tes (Paris: Gallimard,
1979), tomo IX, p. 182.

10

4 Citado em Marie-Magddeine Lcssana, Dc Borel J Blanchot, une joyeuse chance,
Geot;f.;es Bataifle (Paris: Pauvert-Fayard, 2001), p. 53.
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existenciais do escritor: "sair disso" significava superar os traumas

de iDraDeia, 0 que supunha urn trabalho complexo de elabora<;ao
visando a aceitar e tambem a ultrapassar, de alguma forma, a
hist6ria familiar. Tratava-se, pais, de apagar

0

nome transmitido

pelo pai, sem contudo deixar de reconhecer a sua marca. Para
tanto, era preciso criar urn outro nonle.

o

nome Lord Auch - diz Bataille num fragmento de 1943,
significativamente intitulado W-C. e apresentado como prefacio a

Historia do olho - "faz refen§ncia ao habito de urn dos meus amigos: quando irritado, em vez de dizer "aux chiottes!" [a latrina], ele
abreviava, dizendo "aux ch"'. Enl ingles, Lord significa Deus (nas

Escrituras): Lord Auch
deria ser mais clara:
Pai, dramatiza

0

0

e Deus se aliviando".A explica<;ao nao popseudonimo, aludindo a figura suprema do

pai real que "urinava em sua poltrona" e "chegava

a cagar nas calc;as", segundo a descriC;ao do autor. E, exata~lente
por ser capaz de afirmar e ao mesmo tempo negar a heranc;a paterna, tal estrategia deternlina a perspectiva do livr~.

o

que Ocorre nessa substituiC;ao - do pai real

a imagem

ea passagem do easo pessoal de Bataille para

correlata de Deus -

urn outro plano, impessoal, que excede

0

particular para abarcar

unu circunstancia comll1TI a especie humana. Assim, nuis do que
aludir a Ul1U contingencia individual, a figura innginaria de Lord

profundo. Na qualidade de artificios que se sobrepoem
hUlnana, com

0

a face

objetivo de torna-la inumana, essas represen-

tayoes "fazelll de cada forma noturna urn espelho ailleac;ador do
enigma insoluvel que a ser mortal vislumbra diante de si mesmo".
Par essa razao, concIui

0

escritor, "a mascara comunica a incerteza

e a ameap de mudanps subitas, imprevisiveis e tao impossiveis
de suportar quanta a morte".5
Nao

e dificil perceber, a partir dessas consideras:oes, as ra-

zoes mais profundas que podem ter motivado

0

verdadeiro autor

a se valer do nome Lord Auch para assinar a livro. Tudo sugere
que nao teria sido possivel, para ele, expressar

0

horror dos eventos

infantis a partir de uma perspectiva, diganlos, realista: era preciso
lanc;ar nlaO de lllTI arti6cio que acentuasse

0

carater fantasmatico

desse horror, de forma a revelar - Bataille diria:" encarnar" - seus
aspectos lnais anleac;adores.
Sendo "inorganiea", assinl conlO a literatura, a nlascara do
pseud&nimo veio a fornecer urn "espelho" capaz de projetar e
11lultiplicar as terriveis experiencias do autor, a ponto de tornalas conluns a toda a humanidade, evidenciando

0

enignu que

funda a condiC;ao nlortal de cada homem. Sob a mascara tragica
de Lord Auch, a Historia do olho se oferece como uma autobiografia senl rosto.

Auch vern anlpliar a experiencia vivida peIo escritor, conferindo-Ihe uma gravidade universal.

tal amplia<;ao que

0

E precisamente por realizar

pseudonimo da Histaria do olho pode ser

considerado unu mascara, sobretudo se levarmos em conta
significado que

0

0

autor atribui a esse arti6cio.

Escrita elll primeira pessoa, a novela de Bataille apresenta as confissoes de mnjovenl narrador que insiste enl se manter, ao lange

Para Bataille, as nlascaras representam "Ulna obscura encarnaC;ao do caos": sao formas "inorganicas" que se iInpoenl aos
rostos, nao para oCl1lta-los, mas para acrescentar-Ihes unl sentido

12

5 Georges Bataille, "Le masque", in Oeuvres complhes (Paris: Gallimard, 1~.J70),
tome II, pp. 403-406.

I)

de todo

0

texto, no plano da maior objetividade. Tudo

e dito de

forma direta, com uma c1areza que raramente cede a enunciados
esquivos. Nada ha, no desenvolvimento da hist6ria, que desvie a
leitura dos prop6sitos centrais da narrativa: trata-se de urn relate
seee e despojado, que evita rodeios expressivQs, subterfugios psi-

co16gicos au evasivas de qualquer Dutra ordem. Sob esse aspecto,
o bvro rigorosamente realista.

e
o realismo da narrac;ao contrasta, parern, com a irreali-

dade das cenas narradas. A comec;ar pelos personagens, que
vivem num universo

aparte, cnde tudo -

ou quase tudo - acon-

teee segundo os imperativos do desejo. Recem-saidos da inrancia,

0

narrador e sua comparsa Simone parecem ainda habitar

proibido. Suas brincadeiras sexuais assemelham-se a travessuras
infantis, as quais se entregam com uma Furia que nao conhece
obstaculos. Marcela e os outros adolescentes que se juntan1 a eles
parecem igualmente entregues aos caprichos e extravagancias
que governam as peripecias da dupla, guiadas apenas pelas exigencias internas da fantasia. Em sunu, como observou Vargas
Llosa, os jovens que protagonizam essas cenas "nao parecen1 seres
despertos, mas sonan1bulos imersos em uma prisao onirica que
Desse mundo soberano, os adultos na~ participam. Mesmo quando aparecem, estao sempre a margem dos acontecimentos,.cujo senti do freqiienten1ente Ihes escapa. Assin1 ocorre, por

exemplo, com a mae de Simone, que, ao surpreender a filha quebrando ovos com

0

cu, ao lade de seu inseparavel companheiro,

essa mesma mulher" de olhos tristes", "extremamente doce" e de
"vida exemplar" testemunha outras travessuras lubricas dos personagens em absoluto silencio, desviando
casa como se Fosse urn fantasma.

0

olhar e vagando pela

Corn efeito, a presenya dos adultos e muitas vezes marcada por uma certa fantasmagoria, sobretudo porque eles raramente tern direito a palavra. E 0 que acontece ainda com

0

pai

do narrador, descrito como "0 tipo perfeito do general caquetico
e catolico", cuja autoridade, na verdade bern pouco eficaz, se
exerce tao-somente a disrancia, sem jamais tomar

0

pnmelro

0

lllundo perverso e polimorfo das crianc;as, para quem nada e

Ihes da a ilusao da Iiberdade"."

se limita "a assistir a brincadeira sem dizer palavra". Mais tarde,

plano da narrativa. Mesmo Sir Edmond,
sempenha

0

0

lorde ingles que de-

papel de cumplice e patrocinador das ultimas aven-

turas dos dois jovens, costuma assistir a tudo de longe, como urn

voyeur que pouco participa dos acontecimentos. 0 mundo in-

fanti! da Hist6ria do olho
fechado ern si mesmo.

e decididamente

Vale lembrar que esse mundo nao

egoista e, como tal,

e n1uito

diferente

daqueles descritos nos contos de fadas, que colocam em cena
personagens oniricos, vivendo em universos igualmente fechados, onde tudo acontece por encantamento.A aproxinuyao torna-se ainda mais pertinente quando recordarnos que grande
parte da novela se desenrola em cenarios tambem caros aos
generos feericos - em especial aqueles contos de fadas as avessas
que sao as novelas goticas.
Praias desertas, castelos murados, parques solitarios, rnansoes rodeadas de jardins agrestes, florestas agitadas por grandes
temporais: as paisa gens que abrigam os protagonistas da novela

6 Mario Vargas Llosa, "EI placer glacial", in Georges Bataille, Historia del Ojo
(Barcelona:Tusqucts, 1986), p. 30.

guardam profunda afinidade com a atn10sfera lugubre dos contos de terror. Sao lugares secretos e quase sempre desabitados que
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o narrador e Simone visitam na penumbra da noite, em meio aos
relampagos e as ventanias de furiosas tempestades. A exernplo

natureza, para criar Ulna metafora soberana. No centro dessa
metafora esta a morte.

dos cenarios extern os, os interiores se revelam igualmente sin istros, como os corredores frios e escuros do asilo onde Marcela e
internada, abrindo-se para uma infinidade de quartos, ou ainda a
austera sacristia da antiga igreja de Sevilha, que evoca uma sensualidade funebre. Tais espac;os sOl1lbrios contribuelll para a irrealidade das cenas, reiterando a dinlenSaO fantasmag6rica dessa
narrativa glacial.
Sao essas evidencias que levanl Vargas Llosa

ajusta afir-

mas:ao de que "na Hist6ria do alho a diferens:a entre fundo e forma

A fusao com a cosmos

alha, e as passagens em que e tematizada correspondem as mais
hermetic as da novela, beirando a ausencia de sentido. Ern contraste corn a clareza da narrativa, nesses lTIOmentos as palavras se
soltanl, navegando a deriva para, numa inesperada sintonia entre
fundo e forma, expressar a situac;:ao vivida pelos personagens.

e flagrante e determina a soberania do texto".7 A objetividade da
narrativa realmente contrasta

COIn 0

carater ins6lito e excessivo

das fantasias que vao sendo, uma a Ulna, relatadas, produzindo

e uma topica recorrente em Hist6ria do

Quando a dupla de amigos deixa a casa de repouso onde
Marcela esta. internada, viajando de bicicleta em plena madrugada, nus, exaustos e "no desespero de terminar aquela escalada

A palavra,

pelo ilnpossivel", 0 narrador associa sua alucinayao ao "pesadelo

prosaica e racional, se justapoe uma subsdncia fantastica, cuja

global da sociedade humana, por exemplo, com a terra, a atmos-

violencia poetica coloca em risco qualquer tentativa de lucidez.

fera e 0 ceu". Nesse estado de "ausencia de lirnites", a morte

uma curiosa dialetica entre continente e conteudo.

Reside ai, sem duvida, a originalidade do texto de Bataille, que
consegue ser, ao nlesmo tempo, unl frio documento de obsessoes sexuais e urn fabuloso conto de fadas nair.
Por certo, esse tras:o fundamental da novela traduz 0 trabalho de um imaginario que, dando voz as demandas do desejo,
recusa a 16gica da contradic;:ao para dar lugar as fornlulac;:oes ambivalentes que sao pr6prias das fantasias er6ticas. Assim como a

aparece como a l1nica saida para seu erotiS1110 tragico: "unla vez
nl0rtos Simone e eu, 0 universo da nossa visao pessoal seria
substituido por estrelas puras, realizando a frio 0 que me pare cia
ser

0

finl da lninha devassidao,

UllU

incandescencia geometric a

(coincidencia, entre outras, da vida e da 1110rte, do ser e do nada)
e perfeitalnente fulgurante".
Mais tarde, deitado na gralna ao lado de sua cOlnpanheira,

narrativa reune principios antag6nicos, esse inuginario tambenl

conl os olhos abertos sobre a Via Lactea, "estranho ronlbo de es-

opera a finl de fundir eleInentos distintos, propondo inesperadas

pernla astral e de urina celeste cavado na ab6bada craniana das

associac;oes entre as ac;:oes dos personagens e os fenomenos da

constelac;:oes",o narrador ve a si 111eSrno refletido no infinito, assim como "as il1ugens silnetricas de urn ovo, de urn olho furado
ou do meu cranio deslurnbrado, aderido

7 Ibid., p. 20.

apedra". Ao se dar con-

ta dessas correspondencias C6Sl1licas, ele intui "a essencia elevada

16
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