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FEITIO

E

ste livro é composto de doze ensaios que foram publicados em periódicos especializados ou que foram apresentados em
congressos ou outros eventos ligados à literatura.
Os quatro primeiros estão ligados ao pensamento de Maurice
Blanchot, nome de pouca penetração na academia, pela singularidade de sua poética, pela inaplicabilidade de suas teorizações. Não
obstante, é um pensamento de profundidade, que não busca soluções
fáceis, que não acomoda posições, que não transige em sua radicalidade, não concilia posições. Para ele, a arte e a literatura não podem produzir respostas, porque não se subordinam à compreensão
dominadora, e não podem se submeter porque não podem ter seus
domínios delimitados, não podem produzir ações no espaço humano. Assim, conceitos como negatividade, impossibilidade da morte,
infinito, desastre permeiam suas conjecturas sobre a literatura e a
arte. Nos quatro ensaios aqui apresentados, esses conceitos são discutidos e problematizados no espaço literário e artístico.
O quinto ensaio trata de um texto de Theodor Adorno, “Engagement”, em que o pensador marxista estabelece uma discussão entre arte
engajada e arte autônoma. Para ele, a arte que se coloca a serviço de um
compromisso explícito corre o risco de ter que sacrificar o elemento
artístico, tornando-o claudicante, dependente, incompleto, forçado.
7

Seguem-se algumas reflexões sobre o pós-modernismo, baseadas em algumas propostas contidas no livro de Ihab Hassan,
The dismemberment of Orpheus. O autor coloca em seu livro uma
curiosa tabela em que ele confronta traços “modernistas” com suas
correspondentes características “pós-modernistas”. A partir do confronto entre esses dados, são feitas considerações sobre o conceito
de pós-modernismo e seus pretensos traços dominantes.
O sétimo ensaio contempla o pensamento de Giorgio Agamben,
pensador italiano que retoma uma tradição heideggeriana e derridiana.
Os quatro ensaios seguintes tecem comentários e reflexões
sobre escritores portugueses e brasileiros: Lobo Antunes, Florbela
Espanca, Bernardo Carvalho e Machado de Assis.
O livro se fecha com um ensaio sobre o filme The pillow book,
traduzido para o português como O livro de cabeceira, do cineasta
inglês Peter Greenaway, que parece ser uma grande homenagem à
literatura.
Os ensaios aqui reunidos não pretendem estabelecer nem constatar verdades sobre as obras de arte; ao contrário, seguindo o pensamento de Maurice Blanchot, levantam perguntas, problemas, discussões, e procuram preservar da arte mais sua condição propriamente
estética do que o possível saber que poderia pretensamente veicular.
Cid Ottoni Bylaardt

8

Alors, un chat est un chat ou un non-chat?
O que Blanchot e Sartre têm a dizer um ao outro
sobre literatura

E

m 1945, Maurice Blanchot publica o ensaio “La Lecture
de Kafka”,1 em que ele refere uma série de exegeses sobre a obra
do autor de O castelo e afirma que ela é um “désastre absolu”, uma
escrita obscura que não pode conduzir a nenhuma conclusão. Segundo Benoît Denis, esse artigo teria sido o ponto de partida para
uma vigorosa oposição de Jean-Paul Sartre ao que Denis denomina
o “panteão literário pós-surrealista”, que estaria em vias de se instalar na cena literária francesa do final dos anos quarenta, notadamente sob o efeito das elaborações críticas de Maurice Blanchot.
Sartre teria então publicado o seu hoje canônico “Qu’est-ce que la
littérature?” como uma espécie de última palavra para fazer frente a uma concepção literária insuportável em um mundo marcado
pela injustiça e pela exploração do homem pelo homem. Considerando, entretanto, que a literatura jamais admite palavras definitivas, Blanchot teria respondido ao texto de Sartre com suas próprias

1 O referido artigo foi inicialmente publicado em L'Arche n°11, p. 107-116, em novembro de 1945,

e republicado posteriormente no livro La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 9-19.
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