No presente livro, o autor investiga a chave ético-estética do pensamento
levinasiano, aquilo que pode tornar o acima dito crescentemente inteligível. Um
dos grandes méritos da obra está em franquear de modo natural as dimensões
ético-estéticas desde o interior, ou seja, desde o móvel mais profundo da obra de
Levinas e de sua construção singular. A cadência da exploração ex-põe, de modo
seguro, a indissolubilidade de conceitos ético-estéticos em Levinas, e talvez esse
seja um dos maiores méritos do presente escrito, que inclusive requalifica a
recepção levinasiana de modo muito significativo. Estão abertas as possibilidades
da construção de uma verdadeira estética levinasiana tout court a partir das
trilhas já avançadas no presente trabalho.
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À Doceli Mesquita Elias (em memória), Gracia Maria Elias
Laitano (em memória) e Maria Alice Timm de Souza por me
fazerem compreender e sentir, nos ínfimos grandes gestos no
trato do dia-a-dia, o porquê Levinas escolheu a figura da
maternidade como a mais própria para nos legar sua releitura
da subjetividade.

Filósofos, nós o somos todos, envergonhadamente,
gloriosamente, por abuso, por defeito e sobretudo submetendo
o filosófico (termo escolhido para evitar a ênfase da filosofia) a
um colocar em questão tão radical que é preciso toda filosofia
para sustentar. Mas eu acrescentarei (repetindo a advertência
de Bacon e de Kant: de nobis ipsis silemus) que, desde que eu
encontrei – encontro feliz no sentido mais forte –, há mais de
cinquenta anos, Emmanuel Levinas, é com uma espécie de
evidência que eu estou persuadido que a filosofia era a vida
mesma, a juventude mesma, na paixão desmesurada, contudo,
racional, se renovando sem cessar ou repentinamente pelo
brilho de pensamentos todos novos, enigmáticos, ou de nomes
ainda
desconhecidos
que
brilhariam
mais
tarde
prodigiosamente. A filosofia seria nossa companheira para
sempre, de dia, de noite, fosse isso perdendo seu nome,
tornando-se literatura, saber, não-saber, ou se ausentando,
nossa amiga clandestina a qual nós respeitávamos –
amávamos – isso que não nos permitia ser ligados à ela,
pressentindo que não havia nada de desperto em nós, de
vigilante até no sonho, que não fosse devido a sua amizade
difícil. A filosofia ou a amizade. Mas a filosofia não é
precisamente uma alegoria.
(Maurice Blanchot, “Notre compagne clandestine”, p. 80,
tradução nossa).
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BREVE OLHAR SOBRE (O QUE SE SUPÕE) O TODO
O presente exercício como livro pretende investigar uma espécie de fundo sem
fundo que alicerça, sem se enraizar ou colocar-se como princípio, a “cosmovisão” que
poderia se depreender da obra de Levinas como um todo, a partir de uma releitura de
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence.

A hipótese que será defendida ao longo do desenvolvimento do trabalho é que
este, digamos, elemento sustentador e operador de uma visão de mundo é a
temporalidade, através da qual sobrevém a nós o único correlato possível para a
realidade, sua pluralidade de sentidos.
O caminho a ser percorrido prevê, sob uma visão bastante ampla, pelo menos
três movimentos: a reconstrução do modo pelo qual Levinas compreende a ontologia
na obra em análise, a categoria da essência, em suas duas faces (complementaridade
entre ser e não-ser e interesse), e sua posterior sofisticação a partir da problemática
oferecida pela tensão existente no seio da linguagem (tensão entre Dito e Dizer), que
possibilita tanto o seu desdobramento como temporalização pelo Dito como
linguagem, operando uma espécie de cooptação da temporalidade pela sua
reverberação enquanto espraiamento mesmo da essência (ascendência do Dito sobre
o Dizer no reino da visão), quanto a sua suspensão em seu próprio seio pelo
reflorescimento mesmo da temporalidade por aquilo que dela se canaliza numa teia de
responsabilidades, cujo advento do sujeito ético seria o nó em gestos de
responsabilidade pela alteridade, pelos quais o tecido temporal do real vai se tecendo.
O segundo momento da pesquisa visa analisar mais de perto este que é o coração
da obra levinasiana, a substituição, a releitura levinasiana da ideia de subjetividade,
especialmente, no sentido em que ele se faz expressão desta temporalidade.
Na paragem derradeira da pesquisa, aproveitando uma virada ética na estética
a partir de alguns textos pós-Autrement do autor sobre artistas variados, virada
inclusive em relação ao exposto no próprio Autrement sobre o tema, pretende-se
demonstrar a exuberante riqueza dessa linguagem ético-temporal e suas nuances
ecoando em outras dimensões do saber, mais especificamente a estética. O real é
tempo. Tempo é relação com a alteridade. E a subjetividade é a sede da
responsabilidade através da qual o real encampa seu sentido e se abre para o porvir.
Articular essas dimensões fazendo justiça a esta intriga enigmática da ética em Levinas
é o desafio maior deste trabalho.

PREFÁCIO
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O grande paradoxo da estética consiste no fato de que, em cada momento, a arte
- ainda aquela mais hermética, desde que verdadeira - conspirou contra as promessas
de harmonia que ela, enquanto filha da história, sempre necessariamente portou. A
arte e a harmonia da falsa conciliação do Mesmo e do Outro - embora inimigas mortais
- foram de certa forma obrigadas a conviver em uma certa lógica de inteligibilidade,
pois este era o mal menor, necessário para que a Totalidade pudesse se refugiar de sua
própria feiura. Que isto a partir de certo ponto se torna insuportável, é fato patente,
que independe de seu reconhecimento por inteligências canhestras; a degeneração da
arte - e esta é a grande intuição de todos que, em qualquer tempo, organizaram
exposições de arte degenerada - indica de forma totalmente inequívoca a degeneração
do pacto realista ou naturalista ou harmônico celebrado nos primórdios da estética
idealizante. A arte é reconduzida, por sua decomposição, à sua realidade precípua: não
poder fingir indiferença junto ao não-indiferente, ao Outro, ou melhor, junto ao seu
esmagamento e opressão. Seus fragmentos provocantes, a desagregação dos elementos
que costumam chancelar na arte uma promessa unificadora e condescendente,
alinhavam uma visão repugnante à Totalidade: a visão de que o Não-ser possa, afinal
de contas, existir. A obra de arte moderna, como a contemporânea, é a quebra de um
pacto, um pacto que, de certa forma, já foi quebrado desde que a primeira obra de arte
veio à luz. O mundo se afoga em falsidade: a arte utiliza-se desta falsidade para
sustentar-se no mundo, reúne energias ao perceber sua própria falsidade social
refletida na pretensa sincronia de sua essência com a essência da violência totalitária,
e alça-se para além dos limites estritos que esta falsidade promulga: eis uma dinâmica
inaceitável para a Totalidade.
Levinas denuncia na arte feita falsidade a idolatria da arte totalizada, espelho
fiel da Totalidade de fato. Automatismo e neutralidade, contaminação da humanidade
com a despersonalização dos fantasmas e das sombras da realidade nunca percebida
como tal. Em um mundo falso, a possibilidade de uma falsidade com a mais plástica
aparência de verdade: eis o que tem de ser combatido. Eis a essência da idolatria. Eis
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o núcleo de toda violência, dada à luz no parto da história, na história pano de fundo
da Totalidade que estende suas asas consoladoras por sobre os restos da realidade
violentada, tentando convencer que a violência não existe propriamente, apenas o
desconsolo do que não se inclina à lógica do ser e do não-ser. Neste sentido, o estudo
da Totalidade - inclusive aquele realizado pela arte - é a quintessência da demonologia.
Demonologia é o estudo da negação da Alteridade.
No presente livro, o autor investiga a chave ético-estética do pensamento
levinasiano, aquilo que pode tornar o acima dito crescentemente inteligível. Um dos
grandes méritos da obra está em franquear de modo natural as dimensões éticoestéticas desde o interior, ou seja, desde o móvel mais profundo da obra de Levinas e
de sua construção singular. A cadência da exploração ex-põe, de modo seguro, a
indissolubilidade de conceitos ético-estéticos em Levinas, e talvez esse seja um dos
maiores méritos do presente escrito, que inclusive requalifica a recepção levinasiana
de modo muito significativo. Estão abertas as possibilidades da construção de uma
verdadeira estética levinasiana tout court a partir das trilhas já avançadas no presente
trabalho.
Porto Alegre, janeiro de 2018.
Ricardo Timm de Souza.

INTRODUÇÃO
O presente livro pretende investigar aquilo que sustentaria, ou estaria por
detrás operando-a, uma suposta “cosmovisão” que seríamos capazes de depreender da
totalidade da obra levinasiana, lendo-a a partir da obra central objeto deste estudo –
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence –, talvez, passível de ser sintetizada na
expressão que intitula uma das outras obras do filósofo: “ética como filosofia primeira”
ou, melhor ainda, ética como fundamento. A hipótese que será defendida ao longo do
trabalho é que este, digamos, operador é a temporalidade pela qual nos seria fornecido
o único correlato possível para a realidade. Entre as muitas intercorrências da
temporalidade pelas quais tenta se expressar o idioma levinasiano, neste momento
introdutório, gostaríamos, ilustrativamente, de propor uma. Da compilação em livro
das aulas durante o ano universitário de 1975-76, “Dieu, la Mort et le Temps”,
retiramos a seguinte definição:
A duração do tempo como relação com o infinito, [...] com o Diferente. Relação
com o Diferente que, no entanto, é não-indiferença e onde a diacronia é como o no
do outro-no-mesmo – sem que o Outro possa entrar no Mesmo. Diferença do
imemorial ao imprevisível. O tempo é simultaneamente este Outro-no-Mesmo e
este Outro que não pode estar em conjunto com o Mesmo, não pode ser sincrônico.
O tempo seria, portanto, inquietude do Mesmo pelo Outro, sem que o mesmo
possa jamais compreender o Outro, o englobar.1

Nossa releitura da filosofia levinasiana a partir do acento sobre o fundo sem
fundo do real como temporalidade desde Autrement e seus desdobramentos ganhará
forma a partir da seguinte estrutura. O primeiro capítulo compreende 5 momentos: As
considerações sobre a nota preliminar que visam dirimir o modo pelo qual Levinas
emprega o termo essência ao longo de toda obra, apontar a centralidade que o autor
dá ao tema da substituição na mesma (seu coração) e a ênfase que o pensador concede
a uma profunda suscetibilidade (temporalidade também é síntese passiva) da qual
derivariam as práticas e o saber no mundo; uma incursão sobre o primeiro ponto do
argumento de Autrement e uma digressão, para além da obra, até a figura do il y a,
ambos com intuito de demonstrar a denominada pelo autor: face negativa da
essência, uma certa complementaridade entre ser e não-ser e a sofisticação do trânsito

LEVINAS, Emmanuel (1993). Dieu, la mort et le temps. 6ª Ed. Paris: Livre de poche, 2014, p. 28,
tradução nossa.
1
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de um para o outro na figura do il y a; outra breve passagem pelo segundo ponto do
argumento para explorar a face positiva da essência, a dimensão do interesse, cujas
nuances, em graus diferentes, estabelece uma via comum entre guerra e paz racional a
qual intitulamos: o paradigma da guerra; aceitando a provocação do terceiro ponto
do argumento, a tensão no seio da reflexão levinasiana sobre a linguagem (Dito e
Dizer), nos dirigiremos às secções do segundo capítulo de Autrement onde Levinas
desenvolve de modo mais aprofundado a questão, num primeiro momento destacando
a reconstrução do autor do modo pelo qual a temporalidade do real como linguagem é
cooptada pela essência em seu desdobramento concentrada, mais diretamente, na
reflexão em torno da “categoria” do Dito na ascendência que ela tem sobre o dizer,
intercorrência temporal na linguagem, nos domínios do paradigma da visão; e num
segundo momento destacando essa dimensão temporal da linguagem, seu lastro,
inclusive enquanto condição para essência, o Dizer e sua crucial imbricação com a
questão da subjetividade (antecipando elementos da substituição, porém mais sob o
enfoque na linguagem – se uma coisa pode ser apartada da outra na reflexão
levinasiana) que, nesta concepção do real como ético-temporal, ganha um papel
importante como sede da responsabilidade pela qual vão se encadeando ou amarrando
os fios da tecitura da realidade.
O segundo capítulo se debruça diretamente sobre o desenvolvimento
levinasiano da ideia de substituição, em nosso entendimento o coração de toda sua
obra, sua releitura da subjetividade em termos renovadores frente ao até então
estabelecido pela tradição filosófica ocidental hegemônica, nos termos em que
veremos, se dedicando, especialmente e mais detidamente, aos quatro primeiros
subcapítulos, tentando evitar, pelo menos um pouco, os excessos de retomadas do
estilo levinasiano que vai nos contaminando. Como um coração do real, a subjetividade
em Levinas se faz temporalidade e linguagem recebendo uma demanda deste real, se
reconfigurando a partir dela e fazendo-se o meio sui generis pelo qual o sentido éticorelacional deste real se enriquece e se lança adiante, se inscrevendo nele ao passo que
se constitui respondendo pela pluralidade de sentidos em que ele se verifica – a intriga
enigmática ética em que se constitui a constelação de sentidos levinasiana.
O terceiro e último capítulo vislumbra explorar o modo pelo qual a linguagem
ético-temporal do real se espraia para outras dimensões do saber – estas, portanto,
como modalidades e/ou expressões da riqueza exuberante da linguagem do real. A
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dimensão aqui escolhida é, especialmente, a estética, aproveitando a virada ética na
estética que a própria obra de Levinas, nos atentando aqui a sua integralidade, toma
em alguns textos pós-Autrement e, em nosso entender, até mesmo aprofundando,
esticando mais o limite sem limite dessa concepção de temporalidade que se
depreende de Autrement. Para isso, vamos percorrer as leituras de Levinas sobre as
obras de Jean Atlan, Sasha Sosno, Paul Celan e Edmond Jabès e, sob a forma de
excurso, vamos oferecer uma chave de leitura do acontecimento como expressão outra
desta mesma linguagem germinal do real e sua dimensão de alicerce para a reflexão
sobre o político, a partir de um texto polêmico de Levinas que tem o sionismo como
mote.
Parafraseando Levinas em relação ao Rosenzweig, a filosofia de Ricardo Timm
de Souza está muito presente para ser citada. Neste sentido, este trabalho também é
uma grande homenagem a esta obra que tive o prazer, como amigo e aluno, de
acompanhar o desenvolvimento durante mais de dez anos. Espero, na infidelidade fiel
por esta filosofia que foi me arrebatando ao longo dos anos, ter conseguido fazer justiça
a sua radicalidade, também como um verdadeiro pupilo, em algum sentido, lhe contraassinando, levando-a adiante nas infinitas possibilidades que ela abriu para mim.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOTA PRELIMINAR DE “AUTREMENT
QU’ÊTRE”

A nota preliminar de Autrement nos traz, pelo menos, três eixos de
encaminhamentos que consideramos fundamentais para o desenvolvimento de
qualquer análise da obra. São eles: a observação sobre o modo pelo qual o termo
essência é empregado em toda obra – ainda que esta observação vá aparecer em outros
momentos; a maneira como o livro foi estruturado, nos indicando o elemento central
da constelação de sentidos2 levinasiana; e uma espécie de primeira grande síntese dos
principais argumentos da obra, entre os quais, pelo menos um, entendemos como
precioso para nossas ambições.
O termo essência, cujo destaque é dado inclusive pela escolha de compor o título
da obra, deve ser compreendido como ser diferente do ente e, como especifica Levinas,
“o Sein alemão distinto do Seiendes, o esse latino distinto do ens escolástico”. Levinas
também ressalta que não seguiu as indicações que a história da língua francesa parece
reivindicar ao estabelecer o sufixo “ance” na base dos nomes abstratos de ação – não
é disso que se trata também. Do mesmo modo, o autor evitou utilizar o termo essência
e seus derivados no sentido tradicional em que é correntemente empregado, se valendo
para tal, quando for necessário, de termos como “eidos, eidético, eideticamente ou
natureza, quididade, fundamental e etc.” 3 . Tudo indica, portanto, que Levinas
concentraria em torno do termo essência sua leitura, ou pelo menos uma das maneiras
possíveis de expressá-la, a respeito da diferença ontológica, cerne do modelo
heideggeriano. Contudo, como veremos mais adiante, através do termo essência,
Levinas pretende ir além e demonstrar como ele compreende o movimento do ser na
articulação entre as filosofias de dois grandes pilares da tradição especialmente,
Heidegger e Hegel.
No tocante à estrutura do livro, Levinas nos explica que seus capítulos, ou partes
significativas destes, foram concebidos previamente sob a forma de artigos autônomos
e colocados à prova, tendo sido publicados nos mais diferentes meios disponíveis,
Tomaremos emprestada a expressão “constelação de sentidos” de T. W. ADORNO em seu “Ensaio
como forma”. In: Notas de Literatura I. Trad. Jorge M. B. de Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Editora
34, 2008.
3 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Edição. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 9, ambas as citações, tradução nossa.
2
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entre os anos de 1968 e 1972. Porém, não se pode reduzir a obra a uma coletânea de
artigos. Como Levinas menciona, os textos foram reescritos, elementos foram
acrescentados e outros modificados (ainda que os traços do modo autônomo como
foram concebidos jamais possam ser, obviamente, totalmente apagados), tendo como
norte o capítulo IV, a substituição, escrito antes dos demais, indicando onde Levinas
localiza o ponto central do seu trabalho 4 e, como costumamos destacar em nossos
trabalhos sobre o autor5, trata-se do tema para o qual toda obra de Levinas converge
em certo sentido.
Desse modo, como não poderia ser diferente, é também ao redor do tema da
substituição que o autor apresenta a primeira grande síntese dos principais
argumentos que serão desenvolvidos ao longo de Autrement. Assim, compreender em
que sentido a subjetividade pode ser percebida como uma ex-ceção desestabilizadora
da conjunção em que a essência se estrutura, ou melhor, que a substancialidade da
subjetividade implica numa identidade desde sempre incompleta, pois atravessada
por aquilo que nela não se resolve, mas que ainda assim a implica necessariamente, a
constitui, e, portanto, a elege enquanto única em sua responsabilidade por esta
alteridade – eis um primeiro registro da substituição. Subjetividade feita exposição ao
traumatismo da transcendência (ou exterioridade), em decorrência dos múltiplos
encontros com alteridades que a temporalidade também significa, espécie de
suscetibilidade mais e de outro modo passiva que a receptividade. E, nos indicando
de que modo pretende articular essa passividade, Levinas nos abre uma porta
importante de sua construção, deixando chegar até nós o modo pelo qual o real toca:
“fazer derivar dessa suscetibilidade não-assumível a praxis e o saber interiores ao
mundo – eis as proposições desse livro que nomeia o além da essência”. A nota se
encerra com mais uma referência direta a Heidegger e nos lança mais um importante
elemento: “escutar entendre um Deus não contaminado pelo ser é uma possibilidade
humana não menos importante e não menos precária do que tirar o ser do
esquecimento onde ele teria caído na metafísica e na ontoteologia” 6. Ainda que não
seja objeto direto da análise aqui proposta, o modo como Deus vem à ideia no ato de

Ibid., p. 9-10.
Cf., entre outros, LAITANO, G. E. “Travessia do impossível: Emmanuel Levinas e a questão da
linguagem”. In: FILHO, Artur Rodrigo Itaqui Lopes; SANTOS, Rita de Cássia Grecco dos. (Org.).
Educação e Filosofia. 1ª Ed. Rio Grande - RS: Editora da FURG, 2014, v. 1, p. 89-109.
6 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 10, ambas as citações, tradução nossa.
4
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responsabilidade concreta pelo outro homem, ou seja, a maneira como a ideia de Deus
se articula na obra levinasiana, pode ser lida como uma resposta direta à crítica
heideggeriana à ontoteologia. A “ideia” de Deus na obra de Levinas é, de modo geral,
recebida com grande polêmica. Seu assombro às linhas de Autrement nos parece
bastante significativa e será retomada direta ou indiretamente, algumas vezes, ao
longo de nosso texto.

1. ESSÊNCIA E LINGUAGEM – DA EXCRESCÊNCIA DO VERBO À
INTRIGA ENIGMÁTICA DO DIZER TEMPORAL: SOBRE O RESPIRAR DO
MUNDO POR UMA FRESTA
Imediatamente subsequente à nota introdutória, o argumento, caindo
inevitavelmente em lugar comum, é o modo como Levinas apresenta a questão e os
principais encadeamentos em torno dos quais sua análise se desenvolverá em
Autrement e se assemelha, em nosso entendimento, pelo menos em termos de
pretensões, aos prólogos das grandes obras da história da Filosofia – tudo parece já
estar ali colocado. Muito nos atrai esse exercício do autor frente ao todo de sua obra,
esculpindo um rosto cheio de nuances nos oferecendo os principais traços de uma
longa e profunda vivência, vivência como assinatura na carne, que somente nossa face
é capaz de carregar. É assim que nos relacionamos com o argumento e, a partir disso,
que decidimos percorrê-lo em parte, deixando-nos tomar por algumas das suas
provocações. No tocante ao estilo do autor, novamente sujeitos a reproduzir o lugar
comum, Levinas se expressa aparentemente do modo como é implicado neste gesto
ético que ele traduz na sua filosofia. Ele não nos convida ao seu idioma ou nos
apresenta sua gramática; de saída somos lançados em sua constelação de sentidos e
passamos a acompanhar seu movimento todo próprio, cada vez mais deslocados à
medida que vamos sendo investidos por ele. A mobilidade e os deslizamentos de cada
cintilação múltipla de sentidos da constelação, reflexo da tradução de uma outra
ordem cujo tempo irriga espaços ao invés de se deixar domesticar por eles, se insurgem
contra a possibilidade de cristalização de um único sentido sob a forma de uma
categoria bem determinada, uma vez que é o aspecto relacional, no qual aquilo que
viria a termo frequenta outro termo, sem se reduzir a ele ou tentar assimilá-lo,
enriquecendo na relação ao abrir novas dimensões de sentido, a face peculiar do gesto
levinasiano, acolhendo a questão do sentido a partir desta outra ordem – o pré-original
é, entre outras coisas, prenhe de múltiplos sentidos. Vamos nos deixar levar por esse
idioma, acentuando alguns elementos que irão nos conduzir ao mote central de nossa
reflexão.
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O capítulo é encabeçado por uma epígrafe extraída do Tratado de Metafísica do
Jean Wahl – figura significativa na vida de Levinas 7 –, comentando Novalis e Maine
de Biran no tocante à dicotomia passividade/atividade. Costumamos interpretar a
epígrafe de um texto como um espelho d’água. Nele, o texto se reflete nas idas e vindas
de suas águas – como se as palavras também pudessem nos molhar. Conforme à
epígrafe do capítulo, Novalis teria algo a dizer em favor da passividade. Era
significativo que seu contemporâneo, Maine de Biran, que pretendia ser o filósofo da
atividade, permanecera conhecido como aquele das duas passividades. Entre as duas
passividades, questiona-se Jean Wahl: a denominada inferior seria mesmo inferior em
relação a dita superior? 8 Como se sabe, não somente ao longo de Autrement, mas
também em todas as obras posteriores do autor, a releitura da “ideia” de passividade,
passividade mais passiva que qualquer ideia de passividade 9, é elemento central na
abordagem de seus principais temas. Assim como em Maine de Biran, há em Levinas
uma considerável tensão entre passividade e atividade, ao ponto de nos perguntarmos
se o filósofo que relê de maneira tão significativa a ideia de passividade não pode ser
considerado também, ao fim e ao cabo, só que pela via inversa, o filósofo da atividade.
Em Levinas, pois, essa dicotomia ganha tons de cinza, as linhas que as definem uma
em relação a outra, suas demarcações, vão se estremecendo, borram-se. Afinal, é a
minha suscetibilidade à infinitude do outro, passividade mais passiva que qualquer
ideia de passividade e, neste sentido, impossível de ser assumida (o outro nunca vem
à presença em meu intelecto para que seja uma escolha hospedá-lo), ou seja, é
proveniente de uma temporalidade outra que aquela que sustenta o binômio
atividade/passividade – a sincronia do presente: uma coisa depois da outra ou uma
coisa abarcando a outra –, o que me impele à responsabilidade concreta pelo próximo
(a intriga enigmática da responsabilidade, aos poucos, sempre de maneira oblíqua, vai
vindo à tona). Mais próximos daquilo que está a nossa espreita, passaremos aos dois
Professor de Levinas nos anos 30, Jean Wahl foi extremamente importante na concretização da
carreira acadêmica do mesmo. Partiu dele a iniciativa de convencer Levinas a sustentar Totalité et infini
como tese de Estado, inclusive organizando o júri responsável por avaliá-lo, dando início a sua tardia
carreira de professor universitário. Foi Wahl também o responsável por publicar o texto Il y a,
posteriormente incorporado como parte fundamental do livro De l’existence à l’existant, na revista
Deucalion – tema que abordaremos aqui. Levinas também fora convidado para palestrar algumas vezes
no Colégio de Filosofia criado por Wahl – um dos ambientes mais próximos da academia em que o
trabalho de Levinas ia sendo conhecido. Sobre a relação entre os dois, cf., entre outros, LESCOURRET,
M.-A. Emmanuel Levinas. Paris : Flammarion, 1994, p. 183-192.
8 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 13.
9 Cf. Ibid.
7
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primeiros pontos do argumento (“O ‘outro’ do ser” e “Ser e interesse”), cuja reflexão
sobre a essência nos conduzirá a uma digressão à figura do il y a. Posteriormente,
aceitando o questionamento colocado no início do terceiro ponto do argumento, “O
dizer e o dito”, como terceira e quarta parte do nosso capítulo, avançaremos até os
subcapítulos do segundo capítulo de Autrement em que Levinas trata mais
detidamente a tensão em torno da linguagem. Uma obra que representa sempre uma
corda esticada, cheia de tensões: o que será que a epígrafe como reflexo do texto num
espelho d’água, remexida pelos ventos que nos conduzem no próprio texto, nos
revelará? Vamos à releitura.
1.1. PRIMEIRA TENSÃO: O “OUTRO” DO SER

Essa referência da negatividade ao positivo na contradição é a grande
descoberta de Hegel: a negatividade é ainda uma positividade –
Hegel nos dirá que toda negatividade conserva, em sua negatividade,
isso pelo qual ela é negação.
(LEVINAS. Dieu, la mort et le temps, p.152, tradução nossa)

O sentido da transcendência para o acontecimento do ser, define Levinas, é
passar ao outro do ser. Para ilustrar a questão, Levinas se serve de Platão, destacando
que entre os cinco gêneros dos Sofistas falta aquele oposto ao ser. Na República,
porém, o gênero oposto ao ser passa a se insinuar como o além da essência. No mesmo
sentido, nunca é demais destacar que Levinas atribui a sua releitura de Platão a ideia
do Bem além do ser, um dos tantos modos possíveis de expressar sua concepção de
ética radical e que aparecerá de modo mais incisivo adiante. No que consistiria o fato
de passar ao outro do ser? Essa passagem, como questiona Levinas, ensejaria uma
perda de facticidade?10
Levinas é sempre muito cuidadoso com as sutilizas: o fato de passar não
consiste em ser de outro modo, mas em passar ao de outro modo que ser. Assim sendo,
no tocante ao além do ser, o autor não está se referindo nem ao não-ser, nem à morte.
O não-ser, como sabemos, não é uma alternativa ao ser. Pelo contrário, ambos se
esclarecem mutuamente. O não-ser, ao fazer oposição ao ser, delimita-o definindo-se
a partir dele, estabelecendo uma dialética especulativa que é condição para a
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.13.
10
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determinação do ser. Desse modo, a negatividade que deveria lhe oferecer resistência
sob a forma de obstáculo passa a ser um momento do movimento no qual ela é
submergida

pelo

ser,

possibilitando

sua

afirmação.

Esta

espécie

de

complementaridade entre o ser e o não-ser da existência, em Levinas, ganha contornos
mais sofisticados naquilo que o autor descreve como a existência sem existente: “O
vazio que se aprofunda se preenche imediatamente pelo surdo e anônimo murmúrio
do il y a há. ... O esse do ser domina o não-ser ele próprio. Minha morte é
insignificante”11. O próprio autor remete em nota para sua análise da figura do há em
seu livro de 1947, De l’existence à l’existant, de grande riqueza literária, uma das mais
belas exposições do autor sobre aquilo que ele compreende como o ser em geral.
Pensamos que é importante demarcar o peso da concepção de ser em Levinas e, neste
sentido, uma excursão à figura do il y a, como ela foi concebida, parece fundamental.
1.1.1 O il y a
Apesar da racionalidade e da luminosidade dessas formas tomadas em si mesmas,
o quadro cumpre o próprio em si de suas existências, o absoluto do próprio fato de
que há alguma coisa que não é, por sua vez, um objeto, um nome; que é inominável
e só pode aparecer pela poesia. Noção de materialidade que nada tem mais em
comum com a matéria oposta ao pensamento e ao espírito de que se alimentava o
materialismo clássico e que, definida pelas leis mecanicistas que esgotavam sua
essência e a tornavam inteligível, afastava-se no máximo da materialidade em
determinadas formas da arte moderna. Esta última materialidade é o espesso, o
grosseiro, o maciço, o miserável. O que tem consistência, peso e uma absurda,
brutal, mas impassível presença; mas também humildade, nudez, feiura. O objeto
material, destinado a um uso, fazendo parte de um cenário, encontra-se por isso
mesmo revestido de uma forma que nos dissimula sua nudez. A descoberta da
materialidade do ser não é a descoberta de uma nova qualidade, mas de seu
fervilhamento informe. Atrás da luminosidade das formas pelas quais os seres já
se referem a nosso “dentro”, a matéria é o próprio fato do há.
(LEVINAS. Da existência ao existente, p. 66)

Levinas nos propõe um exercício: imaginar o retorno de todos os seres ao nada,
respeitando a impossibilidade de conceber este retorno fora do acontecimento:
“alguma coisa ocorre”. A indeterminação desse algo que acontece ou a impessoalidade
da ação, a não referência absoluta a um sujeito ou substantivo, caracteriza-a como
anônima. Nas palavras de Levinas: “Essa ‘consumição’ impessoal, anônima, mas
inextinguível do ser, aquela que murmura no fundo do próprio nada, fixamo-la pelo

11

Ibid., p. 14.
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termo il y a (há). O il y a (há), em sua recusa de tomar uma forma pessoal, é o ‘ser em
geral’”12. Nós entendemos o il y a (há) como a dimensão mais obscura do ser em geral
ou existência.
Assim, a noção do il y a (há) não é atribuível a um ente qualquer, sejam às coisas
do mundo exterior, seja ao íntimo de uma interioridade. Inclusive, ela transcende estas
duas demarcações, inviabilizando sequer uma distinção entre elas. Bastante similar à
complementaridade entre ser e o não-ser (que se implicam mutuamente, um se
definindo a partir do outro, possibilitando o trânsito entre os dois), outro aspecto
significativo do ser em geral, no qual o il y a (há) também está implicado, prestando
um grande serviço (como ficará mais claro, o il y a retorna sempre no seio da
negação),

exterioridade

e

interioridade

se

indiferenciam,

dissolvidos

no

encadeamento anônimo do ser que tudo submerge (tanto sujeito, como pessoa ou
coisa). O modo corrente como abordamos os entes, calcado na distinção sujeito-objeto,
neste sentido, não serve para a análise do ser em geral. 13
Empregado sempre desta mesma forma ao longo de toda obra, até onde nós a
conhecemos, a concepção de experiência em Levinas está ligada ao trazer à luz e ao
conhecimento como expressões da mesmidade – a sede do sentido é o horizonte do
mesmo e não a dimensão relacional da qual deriva, por exemplo, o advento do sujeito
ético (cf. nosso segundo capítulo). Sugerindo um uso abusivo do termo, pois aplicado
a uma situação que de todo modo exclui a luz, Levinas localiza a noite como a
experiência do há. Ao desvanecer as formas das coisas, a escuridão da noite dá-se como
presença, sem se coagular em objeto ou mesmo ser qualidade deste. A incursão na
noite, portanto, não é relação com alguma coisa, não há substancialidade para destacar
isso ou aquilo – trata-se de um nada diferente do nada puro, pois, em certo sentido, é
algo – presença da ausência. “No entanto, esta universal ausência é, por sua vez, uma
presença absolutamente inevitável”, ou seja, ultrapassa a possibilidade de ser
subsumida ao correlato dialético da ausência, não sendo passível de apreensão pelo
pensamento. Ainda assim, ali está: anonimato essencial. Desprovido de discurso, sem
resposta, silêncio que grita preenchendo o espaço vacante. O há não cabe num
substantivo e o espírito perde seu anteparo na exterioridade, uma vez que o binômio

LEVINAS, Emmanuel (1947). Da existência ao existente. Trad. Paul Albert Simon e Ligia M. de Castro
Simon.
Campinas: Papirus, 1998, p. 67.
13 Ibid., p. 67-68.
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exterioridade/interioridade tornou-se uma zona cinza, e com isso, mundo e eu
sucumbem também à noite14. Nas palavras de Levinas:
O desaparecimento de toda coisa e o desaparecimento do eu remetem ao que não
pode desaparecer, ao próprio fato de ser que se participa de bom ou mau grado,
sem disso ter tomado a iniciativa, anonimamente. O ser permanece como que um
campo de força, como que uma pesada ambiência que não pertence a ninguém;
mas, como universal, retornando ao próprio seio da negação que o afasta, e em
todos os graus dessa negação.15

Diferentemente da transparência do espaço vazio através da qual temos acesso
às coisas, nos permitindo nos distinguirmos delas, o espaço noturno está repleto de
nada, como um todo, espécie de conteúdo que se expressa como escuridão que
preenche. Seu carácter de ininterruptibilidade é caracterizado por Levinas como um
fervilhamento de pontos onde não há perspectiva e os pontos não estão situados –
nenhum deles se refere a algum outro. A falta de perspectiva se reverte em
insegurança. Insegurança, todavia, não em virtude de uma possível incapacidade
nossa em prever a aproximação das coisas sob o manto da escuridão, mas justamente
pelo contrário, pelo modo agudo que esse nada como conteúdo se manifesta,
absolutamente

indeterminado,

sorrateiro,

silencioso,

tranquilo,

nada

se

aproximando, nada ameaçando, nada se determinando ou tudo se equivalendo, nada
como ausência de sensações – dito de outro modo, ameaça como expressão da
presença do il y a (há). Imergir no horizonte da escuridão é a impossibilidade de
encontrar refúgio em um em si, de se fazer posição. Ao invés de, como a luz, oferecerse como meio de acesso ao ser, a noite expõe-nos a ele – a porta que se abre para que
a totalidade recaia sobre nós 16.
Não é que as coisas do mundo, durante a noite, se transformem em fonte de
horror – até porque o reino da visão sob proteção da luz também acusaria seus pontos
cegos ao longo do dia, não sendo capaz de desvelar os propósitos mais misteriosos das
coisas. O horror pelo qual a noite figura e se faz presença é que fornece às coisas sua
qualidade de fantástico e, para além de embaralhar suas silhuetas para a visão, traça

LEVINAS, Emmanuel (1947). Da existência ao existente. Trad. Paul Albert Simon e Ligia M. de Castro
Simon.
Campinas: Papirus, 1998, p. 68.
15 Ibid., p. 68.
16 LEVINAS, Emmanuel (1947). Da existência ao existente. Trad. Paul Albert Simon e Ligia M. de Castro
Simon.
Campinas: Papirus, 1998, p. 68-69.
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para elas o caminho de retorno ao ser indeterminado e anônimo que as mesmas, em
certo sentido, também transpiram. Deste modo, portanto, o espectro da noite invade
o dia e “os objetos iluminados podem aparecer-nos como através de seus
crepúsculos”17. A descrição de Levinas é bastante rica e merece ser transcrita:
Tal como a cidade irreal, inventada, que encontramos depois de uma viagem
cansativa, as coisas e os seres atingem-nos como se não fossem mais um mundo,
nadando no caos de sua existência. Assim, também, como a realidade “fantástica”,
“alucinante” em poetas como Rimbaud, mesmo quando eles designam as coisas
mais familiares, os seres mais habituais. A arte desconhecida de determinados
romancistas realistas e naturalistas, apesar de suas profissões de fé e de seus
prefácios, produz o mesmo efeito: esses seres e essas coisas que se abismam em
sua “materialidade”, terrivelmente presentes por sua espessura, por seu peso, por
seu formato. Certas passagens de Huysmans, de Zola, o calmo e sorridente horror
de determinado conto de Maupassant, não dão somente – como se pensa por vezes
– um retrato “fiel” ou excessivo da realidade, mas penetram (atrás da forma que a
luz revela) nessa materialidade que, longe de corresponder ao materialismo
filosófico dos autores, constitui o fundo obscuro da existência. Eles nos fazem
aparecer as coisas através de uma noite, como uma monótona presença que nos
sufoca na insônia.18

Neste horizonte noturno, portanto, o espaço desprovido da função de acolher
os objetos (função essa que nos possibilita o acesso aos seres) se configura como
ameaça indeterminada, o horror, aquilo que Levinas qualifica com a belíssima
expressão: “a carícia do há (il y a)”. Se, como Levinas define, para ser consciência
requer-se ser arrancado do há, constituindo a existência da consciência uma
subjetividade, um nome em meio ao anonimato da escuridão e, em certo sentido, um
senhor para o ser – a constituição da subjetividade neste momento da obra de Levinas
é chamado de hipóstase e será revisto em Autrement –; a seu turno e pela via inversa,
o horror, em seu movimento anônimo de participação no il y a (há), caracteriza-se
também por despossuir a consciência de sua subjetividade, não a relegando ao
inconsciente, mas lançando-a numa vigilância impessoal – como se a participação
nesta ausência que se faz presente consistisse em se despojar de sua identidade, em
ver sua particularidade de ente esvaziada (a título elucidativo, o retorno da presença
no vazio na qual se antevê a possibilidade da consciência que encaminhará as análises
fenomenológicas sobre a hipóstase, em De l’existence à l’existant, é descrita através da
figura da vigília da insônia). O il y a (há) não prevê saída, ele figura o drama da

17
18

Ibid., p. 69.
Ibid., p. 69-70.
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impossibilidade de evasão que caracteriza o ser em geral, suspendendo a possibilidade
da morte – para esta espécie de jogo que se constitui, a morte é irrelevante. Matar ou
morrer seria vislumbrar a possibilidade de sair do ser, possibilidade de se dirigir até
onde a liberdade e a negação operam. Triste engano. O horror, como expressão do
acontecimento de ser, retorna sempre através da negação dando a impressão de que
nada tenha se alterado 19 – trata-se da “universalidade da existência até em seu
aniquilamento”20.
Comum em suas análises sobre o ser em geral, Levinas passa a recorrer a
Shakespeare em Macbeth e Hamlet. No tocante à questão do horror, a atmosfera da
tragédia shakespeariana parece dizer muito sobre esta dimensão obscura do ser, seu
fundo

mais

oculto,

que

operacionaliza

em

seu

próprio

movimento

a

complementaridade entre o ser e aquilo que deveria negá-lo, o nada – a
impossibilidade de saída –, no retorno desta presença da ausência anônima
justamente através do preenchimento do intervalo sulcado pela negação que ao ser
deveria resistir, ou seja, em que sentido o ser em geral se revela como drama
irremissível. As principais figuras das quais se serve o filósofo são a do crime (no
sentido de assassinato) e o espectro ou fantasma. Conforme Levinas, o crime cria o
nada, no qual o ser vai se condensando, sufocando a consciência ao ponto de retirá-la
de sua posição de consciência. Contudo, o crime também deixa restos. O cadáver, o
resto, é a expressão do horror. Ele traz consigo, em si, seu próprio fantasma e, neste
sentido, como espectro, ampliando o modus operandi do paradigma da presença,
manifesta seu retorno, vem à presença pela ausência, assombra21.
Para Levinas, o fantasmagórico está associado ao horizonte da noite e recobre
os objetos que ainda a habitam. Isto implica para os eventos, como o crime, e para os
personagens, como os malfeitores, próprios ao imaginário noturno, a marca de uma
realidade sobrenatural, o poder de desestabilizar como o dos fantasmas. Neste
sentido, para Levinas, o modo como a presença retorna através da negação, outra
particularidade do fantasma, denunciando a impossibilidade de se evadir de uma
existência anônima, é o traço mais agudo do trágico shakespeariano, correspondendo

LEVINAS, Emmanuel (1947). Da existência ao existente. Trad. Paul Albert Simon e Ligia M. de Castro
Simon.
Campinas: Papirus, 1998, p. 70-71.
20 Ibid., p. 71.
21 Ibid., p. 72.
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a fatalidade da tragédia antiga à irremissibilidade do ser 22 . A riqueza da leitura
levinasiana de Shakespeare fala por si só:
Os espectros, os fantasmas, as feiticeiras não são somente o tributo de Shakespeare
a seu tempo ou o vestígio dos materiais utilizados; eles permitem mover-se
constantemente nesse limite do ser e do nada, onde o ser se insinua no próprio
nada, como “as bolhas da terra”.... Hamlet recua diante do “não ser” porque
pressente nele o retorno do ser .... Em Macbeth, a aparição do espectro de Banco
constitui igualmente uma experiência do “sem saída” da existência, de seu
retorno fantasmático através das fissuras por onde havia sido expulso. ... O
horror não vem do perigo. ... É a sombra do ser que horroriza Macbeth: o ser
perfilando-se no nada.23 grifos nossos

A preocupação levinasiana aqui também é de se afastar da concepção
heideggeriana de angústia. Neste sentido, Levinas concebe a experiência do il y a
tomando como referência, como já vimos, uma concepção de nada diferente daquela
articulada por Heidegger na angústia do ser-para-a-morte, que o próprio Levinas ao
longo do texto denomina como pura: nada como presença da ausência (o il y a) se
diferenciando do nada como morte. Em Heidegger, o nada é acessível de maneira nãointelectual no acesso à morte que se dá pela angústia como experiência. A ausência de
objeto da angústia transmuta-se em ter como objeto o não-objeto, o nada, assim como,
a descrição da morte revela uma possibilidade, a possibilidade do impossível. Deste
modo, para o filósofo da Floresta Negra, é na morte 24 que está a possibilidade de
pensar o nada25. Destas diferentes concepções de nada decorrem carapuças bastante
distintas do ser em geral: horror do ser ou medo de ser (no il y a) em contraposição à
angústia do nada ou medo para o ser (Heidegger). Na contramão, de mãos dadas com
a perspectiva trágica do drama shakespeariano, é essa outra dimensão, situação
extrema imaginada por Levinas, de exposição a um nada que também é alguma coisa,

LEVINAS, Emmanuel (1947). Da existência ao existente. Trad. Paul Albert Simon e Ligia M. de Castro
Simon.
Campinas: Papirus, 1998, p. 72.
23 Ibid., p. 72.
24 Id. (1993). Dieu, la mort et le temps. 6ª Ed. Paris : Livre de poche, 2014, p. 80-81.
25 “Na morte, nada puro, sem fundamento, sentida mais dramaticamente, com a acuidade desse nada
maior na morte do que na ideia de nada do ser (no il y a que fere menos que a desaparição), nós
chegamos a alguma coisa que a filosofia europeia não pensou.
Nós compreendemos a corrupção, a transformação, a dissolução. Nós compreendemos que as formas
passam enquanto que alguma coisa subsiste. A morte decide tudo isso tranche tout cela, inconcebível,
refratária ao pensamento, e contudo irrecusável e inegável. Nem fenômeno, mal à peine tematizável,
nem pensável – o irracional começa lá. Mesmo na angústia, mesmo pela angústia, a morte permanece
impensada. Ter vivido a angústia não permite pensá-la.
O nada desafiou o pensamento ocidental.” (Ibid., p. 82, tradução nossa).
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a esse campo de forças ao qual estamos sujeitos, em certo sentido, ao referendarmos
essa cosmovisão calcada na diferença ontológica (essência), que o autor põe em
evidencia no il y a. Trata-se de demonstrar em que sentido a ontologia como entendida
por Levinas pode nos reservar uma de suas faces mais sombrias, nos conferindo uma
sentença condenatória ao ter que ser, a fatalidade e o peso de estar atrelado a um
arremedo de existência perpétua e sem saída, repleta de um vazio que sufoca, de uma
universalidade que homogeneíza e intercambia tudo com todos, claustrofóbica, como
uma noite eterna na qual nos engajamos diluídos no seu anonimato e cuja intensidade
do horror não está na morte, mas na sua inviabilidade definitiva26. De modo a oferecer
uma síntese, transcrevemos Levinas:
A escuridão, como presença da ausência, não é um conteúdo puramente presente.
Não se trata de “alguma coisa” que resta, mas da própria atmosfera de presença
que certamente pode aparecer, depois, como um conteúdo, mas que
originariamente é evento impessoal, a-substantivo, da noite e do há. É como uma
densidade do vazio, como um murmúrio do silêncio. Nada há, mas há ser, como
um campo de força. A escuridão é o próprio jogo da existência que se jogaria
mesmo se não houvesse nada. É exatamente para expressar essa situação
paradoxal que introduzimos o termo há. Fazemos questão de chamar a atenção
para esse ser-densidade, atmosfera, campo, que não se identifica com o objeto
dotado dessa densidade ou apreendido pelo sopro da existência, ou situado num
campo de força; para a densidade existencial do próprio vazio, do vazio de todo o
ser, ou do vazio do vazio – e qualquer que seja o grau dessa negação aplicada a si
mesma. A negação não chega ao ser como estrutura e organização dos objetos: o
que se afirma e se impõe na situação extrema que imaginamos – e de que nos
aproximamos na noite e no trágico – é o ser como campo impessoal, um campo
sem proprietário e sem dono, onde a negação e o aniquilamento e o nada são
eventos, assim como a afirmação e a criação e a subsistência – mas eventos
impessoais. Presença da ausência, o há está acima da contradição; ele alcança e
domina sua contraditória. Neste sentido, o ser não tem portas de saída. 27

***

O enunciado do de outro modo que ser ambiciona, contudo, lançar mão de uma
diferença de outra ordem daquela que separa ser e nada – diferença do além ou da
transcendência. A questão da transcendência, portanto, não se localiza na parcimônia
do ser e do não-ser. Levinas passa a se questionar, então, se a escolha do advérbio de
outro modo não chancelaria uma relação bastante estreita com o verbo ser, dando
LEVINAS, Emmanuel (1947). Da existência ao existente. Trad. Paul Albert Simon e Ligia M. de Castro
Simon.
Campinas: Papirus, 1998, p. 72-73.
27 Ibid., p. 74.
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feições de artifício elíptico ao recurso empregado, uma vez que em todo o pensado,
sentido e dito, o significado do verbo ser se faria inevitavelmente constituinte – como
se nossas línguas, concebidas em torno do verbo ser, fossem expressão de uma realeza
indestronável. Estaríamos diante da impossibilidade concreta da transcendência28, na
qual:
o ser dos entes e dos mundos – tão diferentes que eles sejam entre eles – abona
entre os incomparáveis uma comunidade de destino; ele os coloca em conjunção
mesmo se a unidade do ser que os reúne somente seja unidade de analogia. Toda
tentativa de separar a conjunção e a conjuntura as sublinha. O il y a preenche o
vazio que deixa a negação do ser.29

1.2. SER E INTERESSE: O PARADIGMA DA GUERRA
No primeiro ponto do argumento Levinas destacou, pois, a face negativa da
essência ou do esse como interesse. A essência se realiza na invencível persistência na
própria essência, cuja face negativa, como vimos, consistiria nesta característica de
refutar toda negatividade, seja no tocante ao espírito com a relatividade de toda
negação, seja para o homem com a insignificância de sua própria morte no âmbito do
ser. Desse modo, todo intervalo do nada que deveria repelir o ser ou interromper o seu
exercício, é por ele mesmo preenchido (dimensão do il y a). Porém, de outro modo,
conforme Levinas, o interesse também operaria, positivamente, através do conatus
dos entes. Sua expressão seria o egoísmo, fundamento do paradigma da guerra, que se
sofistica, de certo modo, na paz proporcionada pelo reino da Razão – neste sentido,
haveria uma certa complementaridade também entre guerra e paz racional. “A guerra
é o gesto ou o drama do interesse da essência”30. A cena dramática de guerra na qual a
essência se desdobra como interesse, em sua face positiva, é contracenada através dos
egoísmos alérgicos em luta uns com os outros, todos contra todos, em comunhão –
rendendo homenagem a Heráclito, lembrado pelo próprio Levinas no prefácio de
Totalité et infini, para quem o ser se revela como guerra31. “A essência, assim, é o
extremo sincronismo da guerra”32, o que explica como termos, que poderiam pertencer
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 14.
29 Ibid., p. 14-15, tradução nossa.
30 Ibid., p. 15, tradução nossa.
31 Cf. LEVINAS, Emmanuel (1971). Totalité et infini: Essai sur l’extériorité. 15ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2014, p. 5.
32 Id., op. cit., p. 15, tradução nossa.
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as mais diferentes instâncias, entram em conflito – Levinas fala também em extrema
contemporaneidade ou imanência, e ambos devem ser lidos no mesmo sentido. O
choque é inevitável. “Nenhum ente pode esperar sua hora”. A determinação se
estrutura e se desfaz através do choque em fervilhamento33.
A pergunta para qual nos conduz Levinas é: através da paz, na qual reina a
Razão colocando em suspenso o choque imediato entre os seres, a essência passaria ao
outro da essência? Sob o encanto do reino da Razão, os seres, a partir de então
pacientes, abririam mão da intolerância de sua persistência no ser (conatus essendi,
para Levinas), encenando, deste modo, o drama do de outro modo que ser? O autor
qualifica a paz racional (também paciência e duração do tempo) como cálculo,
mediação e política (essa última tomada aqui em sentido totalmente diferente daquela
concebida pelos estudiosos de Levinas a partir da noção do terceiro e de sua abertura
para a justiça34). Sob a égide da paz racional, a guerra de todos contra todos ganha
outros contornos, reconfigura-se em troca e comércio. Do mesmo modo, o choque, que
no interesse como guerra se caracteriza pelo conflito de todos contra todos no qual
todos estão com todos, passa a figurar como limitação recíproca e determinação de
uma matéria. O mecanismo da compensação opera na manutenção da persistência no
ser ou interesse: tudo o que é concedido e chancelado politicamente no imediato deve
ser equilibrado no futuro35.
A persistência no ser através da paz racional como sofisticação do interesse
parece trazer outro elemento significativo: se, assim como na guerra, os seres
permanecem sempre reunidos, a partir de então reúnem-se num presente que se
estende.
Conforme Levinas, a autorreferencialidade desse presente é garantida por
concepções de história e memória, modos de como a totalidade é determinada como
matéria, unidades de sentido que, em certa maneira, sustentam as re-presentações.
Tudo sobrevém presente – tempo que se concebe como bloco monolítico, sem fissuras
e avesso a imprevistos, capaz de expulsar o porvir. “Nada é gratuito. A massa segue
permanente e o interesse permanece. A transcendência é artificial e a paz instável. Ela

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 15, tradução nossa.
34 Sobre uma das muitas possibilidades de trabalhar a questão da política a partir de Levinas, cf.
BENSUSSAN, Gérard (2008). Ética e experiência: a política em Levinas. Passo Fundo: IFIBE, 2009.
35 LEVINAS, op. cit., p. 15-16.
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não resiste aos interesses”36.
O de outro modo que ser se infiltra por todas as frestas. Levinas nos fala ainda,
em tom de questionamento, como lhe é próprio, de uma perda de fôlego do espírito ou
do espírito retendo o seu fôlego no qual, desde Platão, se diria e se pensaria o além da
essência. Este estaria na base, como uma espécie de fundamento, da diferença que
distingue a essência na guerra da essência na paz – aquilo que nos faz preferir o
comércio à guerra e, no cuidado minucioso levinasiano com os detalhes, de saber que
o Bem já reinou na paz (ou seja, que de algum modo esse além da essência reverbera
na essência sem se render a ela). Nesse sentido, como quer Levinas, devemos nos
questionar se esta retenção ou perda de fôlego não dá testemunho da possibilidade do
espírito ser o guardião de um sentido para além da Essência 37.
1.3. LINGUAGEM: ENTRE DITO E DIZER
A tensão entre as “categorias” do dito e do dizer (tensão essa que demonstra a
insuficiência da própria ideia de categoria) é o modo pelo qual Levinas encontrou para
expressar sua concepção de linguagem. Vejamos como neste ponto do argumento, no
qual a linguagem passa a ser propriamente o tema em questão, Levinas lança a
problemática desta tensão:
O destino sem saída onde o ser encerra imediatamente o enunciado do outro do
ser não depende da ascendência que o dito exerce sobre o dizer, do oráculo onde
o dito se imobiliza? A falência da transcendência somente seria então a falência de
uma teologia tematizando, no logos, o transcender, atribuindo um termo à
passagem da transcendência, fixando-lhe em “arrière-monde”, instalando isso que
ela diz na guerra e na matéria, modalidades inevitáveis do destino que abona o ser
em seu interesse?38

O substrato ético do real, digamos, sobrevém linguagem através da dimensão
do dizer – dizer pré-original (aquilo que se propõe questionar o fundamento, a arché
do logos, o princípio fundador, não pode se estabelecer como origem). Este seria o
prólogo das línguas ou propósito do prólogo, espécie de animus da linguagem, sua
motivação ou inspiração (no sentido levinasiano: desde sempre desestabilizado pela

Ibid., p.16, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 16.
38 Ibid., p. 16, tradução nossa.
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alteridade do outro), “anterior aos signos verbais que ele conjuga, anterior aos
sistemas linguísticos e às cintilações semânticas cambiantes chatoiements
sémantiques”. Se a dimensão ética da linguagem é responsável pela conjugação dos
verbos, há qualquer coisa nela de radicalmente temporal a se insinuar que será preciso
mais tarde melhor explicitar. O dizer como mote do prólogo, portanto, é proximidade
do um ao outro (implicação ética de dois mundos infinitamente distantes
ontologicamente, sem que um se defina a partir do outro), compromisso da
aproximação (o próprio autor ressalva que se deve definir o compromisso pela
aproximação e não o contrário, sob pena de se reproduzir o egoísmo na persistência
no ser – em Levinas, a proximidade pressupõe uma passividade profunda constitutiva
da subjetividade, o que implica para mim que a alteridade do outro me toque antes que
eu possa assumi-la, me investindo em responsabilidade antes que eu possa assumir
um compromisso), um para o outro, significância mesma da significação (o outro é
significância de seu próprio significado, significa por si só e, enquanto tal, questiona
meu mundo, me chamando à responsabilidade – deste modo, o sentido se desloca para
esta relação de responsabilidade sui generis, significância que se expressa no dizer) –
nas palavras de Levinas, o dizer “amarra uma intriga de responsabilidade” 39.
Em relação à essência que se realiza a partir do dito, a intriga da
responsabilidade como dizer é proveniente de uma ordem mais grave e anterior,
relegando ao ser a conotação de jogo, como se sua distensão de ser se empreendesse
como liberação de toda responsabilidade onde tudo no horizonte do possível resta
permitido – jogo como reafirmação do interesse. Ordem cuja responsabilidade investe
a liberdade ao invés de se submeter a ela, de ser lida a partir dela, de tomar a liberdade
como fundamento. Logo, é da ordem de um desinteresse e de uma gratuidade que se
trata, cuja compensação ou a reciprocidade já seriam esmorecer em toda sua gravidade
e passar a se entregar a um locus cujo extremo seria a frivolidade de um jogo. O que
Levinas antecipa sob a forma de pergunta, nós traduzimos afirmando: essa gravidade
pela qual o esse do ser se coloca do avesso reenvia a essa linguagem pré-original, à
responsabilidade do um pelo outro (à substituição de um para o outro, à in-condição
de refém – temas que farão sentido mais tarde) que assim se desenha40.

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 17, todas as citações, tradução nossa.
40 Ibid., p. 17.
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A essência não se reduz a um jogo, nem a um artifício verbal. Em seu âmbito,
o verbo como temporalização do tempo não designa um acontecimento, mas faz
ressoar essa temporalização do tempo mesma como acontecimento, sem
desconsiderar que todo acontecimento pressupõe escoamento temporal – e neste caso
específico, tempo se modificando, porém sem se transformar. Neste sentido, aquilo
que é próprio da temporalidade, a defasagem do idêntico, permanece por detrás das
transformações e da perduração, como operador ou, ao que tudo indica, condição
dessa perduração mesma. A verbalidade do verbo se daria, portanto, no fato de cessar
de nomear acontecimentos e, em consequência disso, a palavra ganharia feições de
unicidade e exclusividade em relação ao seu gênero, não mais se reduzindo ao seu
caráter denominativo – verbo ser ou ser como verbo dizendo a fluência do tempo, ou
seja, sendo capaz de exercer somente sua função de verbo, prurido temporal pelo qual
a modificação sem transformação opera como tempo na essência, tempo este
recuperável41. “A temporalização é o verbo do ser. A linguagem oriunda da verbalidade
do verbo não consistiria somente em fazer entender, mas também em fazer vibrar a
essência do ser”42.
Assim, a essência como linguagem não pode ser reduzida a um sistema de
signos, como se a palavra se reduzisse a um nome e a função da linguagem fosse apenas
a duplicação de seres e relações. Nela há um acento na verbalidade do verbo que leva
Levinas a defini-la como a “excrescência do verbo”. A própria vida sensível estaria
contida no verbo como temporalização e essência do ser – é o lugar onde ela ressoa.
Deste modo, apesar da atmosfera de mudança sem transformação – tempo
recuperável –, as qualidades das coisas percebidas se fazendo tempo e consciência é o
modo pelo qual se concebe a sensibilidade na essência do ser 43.
Se a linguagem não se resume a um sistema de nomes, dele, obviamente,
também não se exclui. A denominação, designando ou constituindo identidades, se dá
no seio do escoamento temporal-verbal da sensação. O enunciado da idealidade do
mesmo submetendo os diversos, movimento da palavra que identifica isto como isto –
também doação de sentido – através da temporalização do verbo como abertura para
a luz no sensível, mobiliza recursos, retenção e memória, descobrindo mediante seu

41LEVINAS,

Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 60-61.
42 Ibid., p. 61.
43 Ibid., p. 61.
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próprio passado – tempo que se recupera. Em virtude disso, no que diz respeito às
unidades idênticas, não há uma cisão em dois momentos – um primeiro no qual são
dados ou tematizados e um outro no qual a eles é atribuído um sentido –, são dados
mediante o sentido. Para Levinas, o entendimento sobre a identificação está alicerçado
por aquilo que o autor intitula o já dito, uma esquematização misteriosa ou doxa
prévia, o qual toda relação entre individual e universal necessariamente deve
pressupor44.
O dito, portanto, é mais que um signo ou que a expressão de um sentido.
Realização da identificação como kerigmática, ele consagra ou proclama isto como
tal. A presença do espírito sob a forma de excesso nesse processo aparece como reflexo
que o pensamento comporta em sua própria reflexão, espécie de espontaneidade
borrando dimensões como a atividade do espírito em contraposição a receptividade
pura do sensível. O já dito, o que se ouve dizer, uma doxa prévia, abre esse excesso
para a linguagem – ele está na linguagem –, possibilitando a ela alcançar o sensível,
nomeando-o e o identificando. Nesta conjuntura, a palavra é nominação,
denominação ou consagração (isso como isso ou isso como tal) num “dizer que é
também entendimento e escuta absorvidos no dito: obediência no seio do querer”45.
Levinas sublinha o papel do já dito46, anterior à receptividade do sensível e a nossas
línguas, como aquele que expõe a experiência e, neste sentido, a significa, conferindo
um lugar para nossas línguas historicamente faladas, uma disposição que lhes
possibilita orientar, desde si, o diverso do tematizado47. Vejamos como Levinas nos
oferece uma espécie de síntese do exposto até aqui:
No sensível como vivido, a identidade se mostra, se faz fenômeno, pois no sensível
como vivido se compreende e “ressoa” a Essência – o lapso do tempo e memória
que o recupera, consciência; o tempo da consciência é ressonância e entendimento
do tempo. Mas esta ambiguidade e esta função gnosiológica da sensibilidade – esta
ambiguidade do entendimento e da intuição que não esgota a significância do
sensível e da imediatidade – é seu jogo, lógico e ontológico, como consciência. ...
Analisando o sensível na ambiguidade da duração e da identidade – que é já a
ambiguidade do verbo e do nome que cintila no Dito – nós encontramos já dito. A
linguagem operou e o Dizer que portava este Dito – mas indo mais além – se
absorvia e morria no Dito – se inscrevia. Ou se se quer – nossa análise concernia
Ibid., p. 61-62.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 63, tradução nossa.
46 “É no já-dito que as palavras – elementos de um vocabulário historicamente constituído – encontram
sua função de signo e um emprego e farão pulular todas as possibilidades do vocabulário” (Ibid., p. 65,
tradução nossa).
47 Ibid., p. 62-63.
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ao tempo assinalando a historiografia, quer dizer, o tempo recuperável, o tempo
reencontrável, o tempo perdido que se deixa reencontrar. Como o tempo narrado
se faz, na narrativa e no escrito, tempo reversível, todo fenômeno é dito:
simultaneidade do sucessivo no tema. Na remissão ou detenção do tempo, o
Mesmo modificado se retém sobre o ponto de se perder, se inscreve na memória e
se identifica – é dito. Vivido, “estado de consciência”, o ser designado por um
substantivo é de-tido, conforme o tempo do vivido, em vida, em Essência, em
verbo; mas através do dia que abre a diástase da identidade – através do tempo –
o Mesmo reencontra o Mesmo modificado; a consciência é isso. Esses reencontros
são identificação: isso como isso ou como aquilo. Identificação que é prestação de
sentido. Os entes se mostram entes idênticos em seu sentido. Não são dados ou
tematizados primeiramente para receber um sentido em seguida, eles são dados
em consequência do que eles têm. Mas esses reencontros pela identificação se
fazem num já dito.48

De que modo, todavia, o de outro modo que ser se faz também linguagem
reverberando nesta atmosfera da essência? O movimento de identificação dos entes
remete-se necessariamente a um dizer, espécie de lastro temporal que é enredado pela
essência na realização do seu movimento de ser, temporalização do tempo
recuperável da essência, direcionando-o através da dimensão kerigmática do dito,
absorvendo-o e relegando-o, em certo sentido, ao esquecimento. “O que quer que seja,
esse dizer pré-original se transforma em uma linguagem onde dizer e dito são
correlativos um do outro; onde o dizer se subordina a seu tema”49. Um dizer correlativo
de um dito parece ilustrar este processo da essência pelo qual um ente se constitui, vai
se idealizando em sua identidade, a irreversibilidade vai se recuperando ou o
escoamento do tempo se coagulando em alguma coisa, sobrevém tema emprestandose-lhe um sentido, fixa-se como posição no presente, re-presentado, arrancado
definitivamente da labilidade que caracteriza o tempo com qualidade de
temporalidade – expressão de uma claridade ou ressonância do tempo da essência,
condição e realização do aparecer, do advir fenômeno, onde os entes são nominados.
Seguimos com uma citação direta de Levinas:
O ente que aparece idêntico na luz do tempo é sua essência no já dito. O fenômeno
ele mesmo é fenomenologia. Não que um discurso vindo de não se sabe onde
arranje arbitrariamente as fases temporais em “isso como aquilo”. A exposição
mesma do ser – sua manifestação – a essência como essência, o ente como ente,
se falam.50

Ibid., p. 63-64, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 17, tradução nossa.
50 Ibid., p. 65, tradução nossa.
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Levinas utiliza uma belíssima expressão para caracterizar mais uma vez a
essência como temporalização do verbo: o olho que escuta. É no horizonte do dito que
a diacronia do tempo, própria ao dizer como temporalidade, se sincroniza, se
estabelece como tema. Dito que se expõe como tempo memorável expondo identidades
esclarecidas. Sincronia e tempo memorável não sem acidentes: a identidade requer um
intervalo temporal que torne possível os reencontros pela tomada de consciência,
modificação sem transformação – identidade como espécie de suspensão do fluxo da
qual depende sua própria fluência temporal que teima em se retomar. O “idêntico
somente tem sentido pelo kerigma do Dito onde a temporalidade que esclarece ressoa
pelo ‘olho que escuta’ no verbo ser”51. A essência não cabe num tema. Ela é a realização
silenciosa, na surdina, do paradigma da visão, do trazer à luz e ao presente, cuja
metáfora é o olho que tudo enxerga ao ponto de tudo escutar (medeia e/ou realiza o
sensível esquecido já de si, em certo sentido, nesta verbalização) – os silêncios do
sensível não ecoam como mistério do mistério ou segredo, mas, mesmo enquanto
mistério, são obrigados a repercutir como expressão da excrescência muda do verbo.
Porém, o dizer que atravessa o dito vai além. Se é bem verdade que do dito
depende sua manifestação, dele ultrapassa significando de outro modo: é o dizer que
convoca o sujeito falante, todavia não como ser da verdade, único deste gênero
requerido pela essência. Se o homem como vulnerabilidade, exposição ao ultraje,
proximidade e um para o outro, o homem também como dizer, como significância,
fosse correlativo estritamente ao logos, a subjetividade correria o risco de se tornar
apenas um momento da realização da essência, mais um valor do argumento do ser.
O dizer participa no movimento da essência, diacronicamente, sem nele se subsumir,
como uma dimensão de segredo pela qual o real vem à luz no vestígio, na rasura da
palavra que estremece a frase – reserva de sentido 52 que significa pelo laço entre
mundos que ela implica e constitui, tecendo a intriga da ética da responsabilidade. O
dizer é o lastro de real que respira na palavra, sua razão de ser, condição da ontologia.
“Ora, a significação do Dizer vai além do Dito: não é a ontologia que suscita o sujeito
falante. E é, ao contrário, a significância do Dizer indo além da essência reunida no
Dito que poderá justificar a exposição do ser ou a ontologia” 53.
Ibid., p. 66, tradução nossa.
Novamente a influência é ADORNO. Cf. Teoria Estética. Tradução Artur Morão. Lisboa: Edições 70,
1982.
53 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 66, tradução nossa.
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Tempo com qualidade de temporalidade que condiciona a temporalização do
tempo na verbalidade da essência ao ensejar o intervalo temporal que possibilita o
movimento de desencontro e reencontro da consciência para consigo, retenção e
memória, sincronia e tempo recuperável – presente que a partir daí dura se
retroalimentando. Diferentemente daquele que se apresenta como seu correlato, se
fracionada fosse, a temporalidade toma cada lapso temporal, cada próximo instante,
como a sobrevinda do novo e a perda irremissível do instante anterior. Sob esta
perspectiva, a chegada do novo no horizonte do logos (temporalidade) obriga uma
reconfiguração que se traduz em movimento de perda e retomada da consciência,
intervalo pelo qual se realiza a monotonia da essência – aventura demasiadamente
homérica para as pretensões levinasianas. Não há terra natal nas reflexões de Levinas,
o sentido sobrevém no exílio, sem haver possibilidade de retorno. O “lapso temporal é
também do irrecuperável, do refratário à simultaneidade do presente, do
irrepresentável, do imemorial, do pré-histórico” 54 . A temporalidade não só dá
sustentação ao tempo da essência como também se relaciona com ele de outro modo
– pois expressão do mesmo gesto ético que se espraia nos grandes temas de sua
constelação e faz Levinas definir a filosofia não como amor à sabedoria, mas sabedoria
do amor.
A temporalidade, portanto, é também perda e dispersão pela qual o tempo se
passa. Levinas caracteriza esse aspecto da temporalidade pela figura do
envelhecimento – nada, nem ninguém passa incólume pela força do tempo, seu caráter
desagregativo – e, consequentemente, antes de qualquer síntese de reconhecimento
ou apreensão, o envelhecimento demandaria “uma ‘síntese’ absolutamente passiva”.
Não estaríamos diante, pois, da falência da memória – nos termos de Levinas,
incapacidade de transpor grandes intervalos de tempo ou ressuscitar profundos
passados – através da qual, também, a temporalização do tempo na essência se
estende como presente, mas da investidura da memória pelo imemorial, reflexo do
tempo que se dispersa, não se deixando sincronizar numa única dimensão de tempo,
ecoando pelo dito só que para além dele. Trata-se, todavia, da temporalidade que se
passa como lapso de tempo que se perde e, enquanto tal, não significa meramente de
forma negativa. Sua inflexão em relação ao presente significa não somente suportar,
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mas também incidir, diacronicamente, na essência – é neste sentido que, em Levinas,
a temporalidade requer diacronia55. Dando ênfase à diacronia, Levinas questiona:
Não comporta ela significação? Tratar-se-ia de uma significação cujo significado
não é uma “alguma coisa”, identificada no tema do Dito, “isso como aquilo”,
esclarecido no tempo memorável da essência. A temporalização não saberia
significar de outro modo que se deixando entender no Dito onde sua diacronia se
expõe à sincronização? Se o Dizer não é o correlativo de um Dito, se sua
significância não se absorve na significação dita, não se pode encontrar neste além
– ou este aquém – do Dizer dizendo o ser a significância da diacronia? Atrás do ser
e sua mostração desde agora se entende se escuta a ressonância de outras
significações esquecidas na ontologia e que solicitam a pesquisa.56

Todavia, o silêncio que ressoa, o “olho que escuta”, o desdobramento do tempo
e da essência como manifestação do ente num tema, seja num enunciado, seja numa
narrativa, não se presta, ela própria, a fixação num tema. Sua nomeação num tema,
sempre uma possibilidade, ainda que identifique a essência como um ente, não é capaz
de relegar sua ressonância surda ao silêncio definitivo. “Novamente, um silêncio
ressoa ao redor disso que tinha sido ensurdecido pelo ‘olho que escuta’; o silêncio do
esbagoamento égrènement do ser, pelo qual os entes em suas identidades se
esclarecem e se mostram”57.
Por outro lado, tendo sua identidade atribuída na trama da essência ou da
temporalização, o ente pode vir a se fazer entender verbalmente como modalidade
desta essência – fruitio essendi – na proposição predicativa (no apofântico) 58 . Ao
verbo, assim como a todas as palavras no dito, se empresta a função de signo, de
designação e, no caso específico deste, na tentativa de reconduzi-lo à função de
expressar acontecimentos. Porém, a essência do ser se temporaliza no verbo ser,
fazendo-se discurso, não como analogia de uma ação ou processo que o verbo
designaria preferencialmente. A verbalidade do verbo se escande na proposição
predicativa e em virtude de sua privilegiada extensão no tempo é que os verbos podem
exprimir o dinamismo dos entes. A aliança sólida entre dito e ser, portanto, não passa
à designação sem deixar restos, demonstrando que o esforço em redirecionar o verbo
a sua função de mero signo para exprimir ações dos entes está assentado numa divisão

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 66, tradução nossa.
56 Ibid., p. 66-67, tradução nossa.
57 Ibid., p. 67, tradução nossa.
58 Ibid., p. 67.
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ingênua e restritiva entre os entes como substância e os acontecimentos (estáticos ou
dinâmicos)59.
Assim, a essência do vermelho e do verde, por exemplo, ou do avermelhar e do
esverdear como essência somente pode se entender na predicação – é apenas nela que
o adjetivo nominalizado se entende como temporalização ou essência. “O Dito como
verbo é a essência da essência”: a essência não se exprime ou se traduz somente no
Dito, mas reverbera originalmente como essência, se temporaliza na proposição
predicativa – não há essência sem dito, sem logos. “A essência é o fato mesmo de que
há tema, ostensivo, doxa ou logos e, por lá, verdade” 60.
Afirmar o ser como verbo é levar a definição levinasiana de linguagem como
excrescência do verbo a sério. Logo, a linguagem não é somente denominação que
duplica o ente designado, permanecendo indiferente a ele ao permitir que seja visto;
bem como, o verbo é mais que uma palavra determinada (realidade sonora ou gráfica),
oriunda da realidade cultural, classificada nas gramáticas entre os verbos, um mero
signo designando processos e ações; o nome não apenas duplica o ente que ele nomeia,
mas é condição para sua identidade. Em relação à essência, se é que pode ser
concebida aquém dela, a linguagem não se reduz a uma denominação exterior,
permanecendo estranha à essência, nomeando-a e deixando-a ser vista. Para além de
um nome para o ser, o verbo realiza a ressonância mesmo do ser como tal no
enunciado predicativo61.
A linguagem em termos de Dito, desta forma, pode ser concebida de modo
bastante restritivo e empobrecedor se a tomarmos, acentuadamente, pelo seu caráter
designativo: sistema de nomes capaz de identificar entidades e, a partir de então,
sistemas de signos duplicando entes; entes que designam substâncias, acontecimentos
e relações mediante substantivos ou derivados seus do próprio discurso – constituindo
praticamente uma rede de designações. Porém, como verbo na proposição predicativa,
a essência como linguagem expõe sua ressonância silenciosa, através da qual
substâncias se desfazem em modos de ser – temporalização – sem duplicar o ser dos
entes, ou seja, sem esmorecer sua verbalidade 62.
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Levinas elege a arte – neste momento, o ostensivo por excelência – como a
dimensão de destaque a partir da qual as coisas e suas qualidades (entidades idênticas)
passam a ressoar a essência na proposição predicativa. Trata-se, portanto, de uma
concepção de arte lida sob a regência do horizonte do ser. Neste registro, Levinas
concebe a arte como Dito reduzido ao puro tema, à exposição absoluta até o impudor.
Ele qualifica esta exposição absoluta pela capacidade de “sustentar todos os olhares
aos quais exclusivamente ela se destina” para afirmar que a arte é o “Dito reduzido ao
Belo, portador da ontologia ocidental” 63 . O modo como a essência se temporaliza
ressoando nas mais diferentes formas de manifestação estética, o autor ilustra na
seguinte passagem:
A essência e a temporalidade se colocam a ressoar em poesia e canto. E a busca de
formas novas pela qual vive a arte mantém em vigília em todos os lugares os
verbos, a ponto de recair em substantivos. Na pintura o vermelho avermelha e o
verde esverdeia, as formar se produzem como contornos e ocupam-se vaquent
de sua vacuidade de formas. Na música os sons ressoam, nos poemas os vocábulos
– materiais do Dito – não se apagam mais diante daquilo que eles evocam, mas
cantam com seus poderes evocadores e com seus modos de evocar, com suas
etimologias; em Eupalinos de Paul Valéry, a arquitetura faz cantar os edifícios. A
poesia é produtora de canto – de ressonância e sonoridade que são a verbalidade
do verbo ou essência.64

Para Levinas, a arte moderna, arte em estado jamais superado de constante
busca,

parece

compreender

esteticamente

a

temporalização

da

essência

correspondendo em suas obras de arte como modalidades daquela. Há como que um
envolvimento necessário no ser na renovação que lhe é própria, na diversidade
inesgotável das obras (formas, sons, cores, palavras, construções, etc.), que se revela
de modo mais incisivo, ou ganha destaque, nos momentos em que se aproxima de se
identificar num ente, de encontrar sua suposta natureza e qualidades nos substantivos
e seus derivados, pelo fato de neles não se amoldar de maneira confortável. “Lá nas
obras de arte se temporaliza a essência que elas modulam” 65. Enquanto expressões
modais, a paleta de cores no toque da cor e do lápis, a gama de sons na sonoridade,
o sistema de vocábulos no segredo das palavras, realizando-se em “puro como”,
ressoam a essência. Levinas vislumbra aqui sonoridade, toque e temporalização nas
diferenças de altura, registro, timbre, cor, ritmos e formas e, neste sentido, a poesia
Ibid., p. 70, todas as passagens, tradução nossa.
Ibid., p. 70, tradução nossa.
65 Ibid., p. 70, tradução nossa.
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seria “a escritura da escritura”. O ponto alto desta reflexão levinasiana da arte a partir
da essência, em nosso ponto de vista, é a análise sobre a música e o violoncelo tomando
como referência a obra Nomos alpha para violoncelo solo de Iannis Xenakis. No
tocante à música, nela o fundamento se transmutaria em modalidade deixando-se
cordas e madeira desvanecer em sonoridade, entoando “a qualidade das notas
emitidas em advérbio”. Levinas nos transmite a figura de uma alma no fundo dos sons
ou entre as notas, exprimindo alegria ou lamentação, notas estas que passam a
subverter a linha melódica pela qual até então contribuíam, ao se suceder em
identidade, construindo a harmonia do conjunto. Haveria, contudo, talvez, nesta
crispação – outra figura sugerida por Levinas –, um ecoar outro e interpelante, ao
mesmo tempo dentro e fora, diacronicamente, pois impassível de se confundir com
essa interioridade? Como uma garrafa que se lança ao mar para vir a ser resgatada em
outra margem, ao seu estilo, Levinas mantém vivo o caráter desestabilizante da
questão

desviando-se

dela.

Julga

sua

própria

imagem

proposta

como

“antropomorfismo ou animismo enganosos”. Será? O de outro modo que ser não está
intimamente imbricado com um certo humanismo do outro homem? Seguimos nos
aproximando. O que parece ser definitivo, sob esta perspectiva ontológica, é que
somente no vibrar em sonoridade de suas cordas e madeira é que o violoncelo é
violoncelo. “A essência do violoncelo – modalidade da essência – se temporaliza assim
na obra”66.
Para compreendermos de maneira satisfatória este envolvimento de cada obra
de arte pelo mais profundo de sua essência precisamos recorrer à noção de mundo.
Qualquer obra de arte tomada no isolamento, conforme o autor, seria exótica, essência
em disseminação e sem mundo. Portanto, pela via oposta, em condições normais, não
seria possível ignorar o “Dito propriamente dito nas proposições predicativas” que
cada obra de arte traz à evidência e reverbera como exegese. Fazê-lo, compara Levinas,
seria tão grave quanto somente entender ou escutar nomes na linguagem. O
surgimento e a apresentação da obra seriam constituídos por uma espécie de
solicitação à exegese que marca, como metalinguagem impassível de ser extirpada, a
função primordial do dito verbal. Prefácio, manifesto, título e cânone estético são as
figuras com as quais Levinas ilustra de maneira aproximativa esta função fundamental
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de metalinguagem do Dito. Desta maneira, Levinas canaliza na noção de mundo a
essência propriamente dita (verbo ou logos), fundo para a qual o apelo à exegese
reconduz “a modalidade da essência dita na obra”, ressoando na proposição
predicativa. “A exegese não se aplica sobre a ressonância da essência na obra de arte –
a ressonância da essência vibra no interior do dito da exegese”67.
A essência, insiste Levinas, ressoa e se entende ou se escuta no verbo ser (verbo
por excelência ou verbo do apofântico); isso é isso ou isso é aquilo se escuta ou se
entende como modalidade pela qual se temporaliza a essência do isso; aquilo que se
designa pelo nome, cada atributo dos seres individuais, através dos predicados, se
escuta ou se entende como modos de ser (“as qualidades das quais os entes fazem
mostra, as generalidades típicas pelas quais se ordenam, as leis que as regem, as
formas lógicas que as contêm e as restituem”), se estendendo inclusive para a
individualidade de qualquer indivíduo (“Sócrates é Sócrates é o modo pelo qual
Sócrates é”). A predicação opera o entendimento ou a escuta do tempo da essência 68.
Porém, o caminho que se abre através da predicação no dito, como o excesso do
verbo ser pelo qual a essência ecoa, não é de mão única. Há uma ambiguidade entre
essência e relação nominalizada expressa na cópula “é”: “no Dito, a essência ressoa a
ponto de se fazer nome”. No modo como o logos se enreda na anfibologia do ser e do
ente, possibilitando a ambos, ser e ente, se entender e se identificar – essência é
temporalização no dito como verbo –, tanto o nome pode ressoar como verbo, quanto
o verbo pode se nominalizar69.
Portanto, neste contexto, apresentando mais uma das suas composições
variantes dentro deste esquadro, a essência e, de certo modo, como derivações sua,
tempo e discurso se entrelaçam da seguinte maneira: o modo de ser discurso da
essência (“discursion”) ampara o brilho de cada imagem e, por sua vez, a luz da
intuição, desvanecendo a opacidade – realização, à dura pena, do nosso desejo de
transparência, grego e ocidental. Desta discursividade da essência decorre o ostensivo
dos entes, certamente, porém também, o ostensivo da essência ela própria –
possibilidades tão distintas, mas que se justificam na ambiguidade do Dito. O elemento
central desta composição – que Levinas nos transmite como o ostensivo do ostensivo

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
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–, cuja efetivação é a tentativa de inofensibilização daquilo que possibilita o intervalo,
condição de seu movimento, a temporalidade, é o logos ou discursividade da essência
como ostensivo da diástase temporal – mostração como tempo, saída de si na ameaça
de se perder cujo retorno, dimensão de recuperação pela qual se estende no tempo da
essência os tentáculos do logos, ostensivo da fenomenalidade do fenômeno,
determinando-se no verbo enunciado numa proposição predicativa70.
O ser, verbo dos verbos, deste modo, ensimesmado na ambivalência do logos,
reverbera expondo-se como essência de um lado e, por outro, se nominaliza neste
espaço identificante, promovendo necessariamente identidades, reunindo em
conjuntura aquilo que, já domesticado, “modulava a temporalização do tempo no
apofântico” – o tempo. Portanto, como expressão desta ambiguidade, o verbo ser,
locus capaz de tornar contemporâneo a diacronia através de sua temporalização –
essência como fenomenalidade – e, neste sentido, fazer-se como o onde da memória e
da historiografia, se presta, simultaneamente, à imobilização, ao ponto de quase se
fixar em estrutura, se tematizando e se mostrando como se fora uma entidade –
fenômeno. Essência que, como via de mão dupla, ressoa se fazendo presente,
sincronizando, excedendo em verbalidade (excesso de ser) e, consequentemente
também, se sujeitando a um nome, a um título, a se reunir numa fábula – “o ente, ou
uma configuração de entes, emergem tematizados e se identificando no sincronismo
da denominação (ou na unidade não passível de ser defasada indéphasable da
fábula), se fazem história, se entregam à escrita, ao livro onde o tempo da narrativa,
sem se inverter, recomeça”. A identificação na anfibologia do ser e do ente, pois,
pressupõe a essência, a temporalização do vivido. Cada coisa sobrevém da narrativa se
remetendo ao dito como logos e, subjugada por um nome, entificada, já se dispersa no
tempo da essência, ecoando na luminosidade do apofântico 71.
O Dito é o berço da ontologia, submerso na equivocidade do logos entre ser e
ente, constituindo sua anfibologia primordial – anfibologia do ser e do ente pela qual
a ontologia se anuncia. “A mutação é ambivalente” e permite que a própria ontologia
denuncie o ser relegado a ente como fundamento da metafísica ou ontoteologia, se
valendo da identificação do ser como um ente, felizmente, como vimos, deixando
restos – ainda que a identificação do ser como ente em termos de quididade seja
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 72-73.
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sempre devedora de uma quididade anterior, quididade esta de todo e qualquer ente
nomeado. O vivido no fluxo temporal como esbagoamento da essência, assim, é
rememorável e, como tal, sujeito a se nomear, identificar, aparecer, representar – “não
existe verbo refratário à nominalização”. Na terra natal do ser – a predicação – a
essência reverbera e, simultaneamente, seu ecoar se entrega a um nome, do mesmo
modo que qualquer identidade pode se transmutar em verbo72.
Colocar acento no modo ambíguo pelo qual o logos advém essência e linguagem,
para além de realçar a riqueza da verbalidade do verbo como temporalização da
essência, vivência e sensibilidade, excesso de ser que atravessa o Dito, qualificando-o
como algo a mais do que um mero código que ele também é; significa assumir uma
dimensão pré-ontológica constitutiva da linguagem – aquilo que, de maneira
definitiva, impede sua simplificação como um mero jogo frívolo da sintaxe, porém,
contudo, lhe ultrapassa, inclusive no ressoar da essência, se relacionando com ela,
viabilizando-a, servindo-se dela, atribuindo-lhe significação sem nela se deixar
apreender. De outro modo, pretende-se reler o fato de que a temporalização da
essência se enuncia, se diz, ressoa, expõe e se expõe como decorrência necessária de
uma prioridade do Dizer em relação ao Dito. A ilustração levinasiana para este gesto
fundamental da sua filosofia é o eco que precede a ressonância da voz. Há, pois, algo
de próprio desse Dizer que se absorve no Dito, ao ponto de ultrapassá-lo nesta
absorção mesma, entrando na história que lhe impõe o Dito, através dele, assimilado
por ele, mas também de outro modo, adverbialmente. Se assim não o fosse, Dizer como
significação outra que aquela estritamente correlativa ao Dito, o sujeito estaria
condenado ao ser, seja sob a forma de dependência dele em relação ao ser ou do ser
tendo o sujeito como referência de sentido – a promiscuidade entre as duas instâncias,
sujeito e ser, na ontologia prevê deslizamentos incessantes de um pólo ao outro,
atestando a profundidade em que se mobiliza esse verdadeiro campo de força (ou seria
de caça?). Pede passagem esse gesto alternativo aquém da correlação Dito/Dizer na
fresta que reúne diacronicamente, porque separa infinitamente, o se dizer do ser dito.
O pronome reflexivo “se”, através do qual Levinas constrói a ideia de recorrência – um
dos modos pelo qual o autor traduz, em nosso entendimento, a ininterrupta
constituição da subjetividade pela temporalidade, tendo como norte a frase de
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Ibid., p. 73-74, todas as passagens, tradução nossa.
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Rosenzweig de que o tempo é o outro 73 , tradução essa que ganhará nossa devida
atenção quando nos debruçarmos sobre a substituição –, na articulação com os verbos,
concede uma forma passiva no Dito, como um acusativo originário – praticamente
presente na ausência, pois pouco perceptível neste horizonte, quase como um vestígio
–, além ou aquém, em termos de significação, da atividade e da passividade como
concebidos no âmbito da ontologia, ou seja, do logos e da anfibologia dele decorrente.
O Dizer não se amolda perfeitamente no Dito e é preciso nos aproximarmos da
significação que lhe é própria74.
Se o ser e a manifestação andam juntos no Dito, o Dizer aquém do Dito, caso
ele possa mesmo vir à luz, deverá seguir esta cartilha do ser, não sem transtorná-la. A
responsabilidade pelo outro, o Dizer antes do Dito, lê a contrapelo os “ventos e marés
do ser”, ou seja, a seu modo, interrompe a essência, não sem violência (a exposição ao
outro é sempre traumática), incutindo nela o desinteresse. No entanto, Levinas trata a
ascendência do ser como uma exigência da própria Ética como Dizer da
responsabilidade. De um lado, o Dizer “deve se desdobrar e se reunir em essência, se
colocar, se hipostasiar, se fazer éon na consciência e no saber, se deixar ver, suportar
a ascendência do ser”; já por outro, convoca a filosofia para que, mesmo sob o império
da luz, não imobilize em essência o para além dela, bem como a coagulação de um éon
não se estabeleça como ídolo. A figura do éon, esta antessala que medeia para o
pensamento dois mundos absolutamente separados (divindade inefável e mundo
perceptível), entrevê e é articulada na tensão limite entre Dito e Dizer em que se
desenrola a linguagem. Neste momento, Levinas parece tentar calibrar um modo de
compreender a filosofia, “contra natureza”, capaz de tornar “inteligível esta
surpreendente aventura – mostrada e contada como uma essência – afrouxando essa
ascendência do ser” (ou seja, como expressão da redução do Dito ao Dizer como requer
também uma linguagem com sentido de linguagem), cuja atitude implicaria em,
simultaneamente, como dois tempos que se entrelaçam, um não se subjugando ao
outro, mostrar o aquém (que se vale dessa mostração para tocar, mas nela não conhece
seu fim) reduzindo o éon que conhece sua glória no horizonte do Dito e da mostração;
Sobre a questão do tempo como outro na obra do pensador de Kassel, cf. ROSENZWEIG, Franz. El
nuevo pensamiento. Trad. Isidoro Reguera. Madrid: Visor, 1989, p. 63. Sobre a importância de
Rosenzweig na obra de Levinas, cf. LEVINAS, E (1971). Totalité et infini. 15ª Ed. Paris: Livre de poche,
2014, p. 14; bem como, Id. Carnets de Captivité et autres inédites. Paris: Éditions Grasset & Fasquelle,
IMEC Editeur, 2009, p. 74.
74 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 74.
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e em conservar o eco do Dito reduzido através das espécies de ambiguidade
(expressões dia-crônicas), Dito este revirado pela alternância afirmação e retração que
o atravessamento do Dizer nele e por ele requisita, apesar da redução mesma que,
portanto, não leva à sua extinção. Diferentemente da redução proveniente da escritura
que opera colocando entre parênteses – possível referência indireta à redução
fenomenológica husserliana –, esta redução é um dos modos pelos quais se expressa a
interrupção ética da essência e, como tal, constitutiva da linguagem75.
Neste sentido, a linguagem com sentido de linguagem é sempre a exposição de
um de outro modo que ser e, como duas camadas que se interrelacionam, uma
incidindo na outra, sem na outra se subsumir, resulta tanto num Dito ontológico (já
que “toda mostração expõe uma essência”), como na redução deste Dito, em seu
próprio seio, onde ele se desdobra em proposições enunciadas que novamente se
reúnem em estruturas, deixando passar como um vir a ser a desestrutura que ele
também opera e é operado, o Dizer anterior ao Dito. “A redução deixará, portanto,
novamente, ser como um éon o de outro modo que ser”. Mais agudo ainda: a audácia
filosófica articula a verdade daquilo que não cabe num tema, crítica incessante ou
ceticismo, como que numa espécie de contratempo, “dois tempos sem entrar em
nenhum”, num movimento espiralado e elíptico desagregador da conjunção que
encadeia Dito e Dizer numa totalidade. No seio do Dito há sempre uma tensão que se
expressa na contestação do próprio Dito à deposição que o Dizer, presente na ausência
sob a forma de vestígio, por si só significa, cuja consequência apreensível é a
manutenção da “diacronia onde, retendo o fôlego, o espírito escuta o eco do de outro
modo que ser”. Por sua vez, todavia, o Dizer que carrega uma dimensão de segredo, de
indizibilidade, também não está inerte à redução. Não obstante sua alergia ao presente
e à manifestação, inclusive expondo-se a eles e através deles a contratempo, se sujeita
ao Dito, “à indiscrição ancilar da linguagem abusiva que divulga ou profana o
indizível”, deixando-se reduzir, porém conservando “o indizível na ambiguidade ou no
enigma do transcendente onde o espírito, perdendo o fôlego, retém um eco que se
distancia”76. O espírito perde o fôlego quando animado por algo que o toca sem que ele
possa ao menos equacionar razoavelmente o que se passa. O eco de todos os mundos,

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 75-76, todas as passagens, tradução nossa.
76 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 76, todas as passagens, tradução nossa.
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aquele que se faz carne no rosto, é o rastro do laço ético que separa amarrando todos
os seres. Ele se afasta permanecendo, como obsessão por aquilo que me convoca desde
um passado muito antigo que nunca se fez presente. Este chamado em mim, pelo
outro, que me qualifica como sujeito, eu traduzo em responsabilidade, em um para o
outro. A imagem do espírito que perde o fôlego ao reter o eco da transcendência enlaça,
em Levinas, a ponta dos fios da subjetividade, da linguagem e da responsabilidade para
tecer uma intriga ética.
Somente podemos nos remeter à significação do Dizer, portanto, em certo
sentido, a partir do Dito onde tudo se mostra (essência e éon tematizado). Daí a
significativa importância da redução que opera nisso que se mostra. A manifestação,
flertando com o abusivo, é sempre o levar a cabo de uma impossível sincronização
daquilo que não se presta à reunião, cuja proximidade, diacronicamente, lhe toca e lhe
escapa77. Como assevera Levinas: “O aquém ou o além do ser – não é um ente aquém
ou além do ser”. Ele se mostra subvertendo essa mostração em responsabilidade. Em
termos de ontologia, “não significa um exercício de ser – uma essência – mais
verdadeira ou mais autêntica que o ser dos entes. Os entes são e sua manifestação no
Dito é sua verdadeira essência”. Ainda Levinas: “Entrar no ser e na verdade é entrar
no Dito; o ser é inseparável de seu sentido! Ele é falado. Ele é no Logos”. O aquém ou
além é no ser, mas não se mede por ele. Aquilo que Levinas denomina redução do Dito
ao Dizer são as frestas pelas quais se assinala em descompasso aquilo que se vale da
mostração para reverberar de outro modo nessa mostração mesma, sem nos recursos
do logos encontrar seu fim, interrompendo a essência e, deste modo também,
arejando-a – redução da fenomenologia ao sentido, deposição da ontologia pela ética
na responsabilidade do um-para-o-outro78.
Levinas, ao seu estilo, lançando elementos fundamentais de sua filosofia que
somente se esclarecerão posteriormente, qualifica a redução do Dito ao Dizer como
além do logos, dos binômios ser e não-ser e verdadeiro e não-verdadeiro, além da
essência; se refere a ela como uma redução à significação, pois o sentido se verifica,
para Levinas, na responsabilidade do um-para-o-outro (substituição) que ele define
como utopia, não-lugar, ou o lugar que não pode ser localizado ou a dimensão que não
pode ser espacializada pelo logos, onde o gesto de responsabilidade ou a ética se dá
Ibid., p. 76.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 77, todas as passagens, tradução nossa.
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diacronicamente – não há contemporaneidade, logo não se reúne num presente, logo
“o ser não pode eternizar”. Uma utopia do humano já que o Dizer como subjetividade
não pode ser compreendido sob o horizonte da ontologia, nem a ontologia poderia ser
interpretada em toda a sua profundidade sem o apelo à justiça em que o Dizer também
se constitui. O desinteresse chega ao terreno da verdade quando a responsabilidade
pelo próximo é “suspensa” pela vinda do terceiro. Sob o espectro da responsabilidade
incondicional, o logos desde sempre fraturado é chamado a calcular, a decidir em
termos de razoabilidade, na impossibilidade, no imediato, do eu escolher entre o
próximo e o terceiro. A responsabilidade pelo outro, recorrência constitutiva da
subjetividade, que se expressa no pronome reflexivo “se”, se coloca como baliza
espectral no reino da justiça, reabilitando a ontologia em outra coisa, coisa essa que
permite separar verdade e ideologia79.
1.4. LINGUAGEM COMO TEMPORALIDADE – DIZER E SUBJETIVIDADE:
AMARRAR AS PONTAS DO REAL PELO NÓ DA RESPONSABILIDADE
1.4.1 Responsabilidade e proximidade ou Dizer sem Dito
Na anfibologia do ser e do ente do Dito há sempre uma remissão ao Dizer, que
significa antes da essência, aquém dessa anfibologia, se enunciando como tema nesse
Dito, porém significando ao outro – significação que não se traduz nas palavras do
Dito, pois se materializa num gesto de responsabilidade pelo outro que sobrevém
também perpassando essas palavras (Levinas intitula essa responsabilidade, tal qual
sinônimo, humanidade, subjetividade ou si). Ainda que sua proveniência seja de uma
ordem muito mais grave, ser e ente se apresentam como um peso excessivo diante do
Dizer pré-original, sua condição – estar investido pela gravidade de se fazer único
numa responsabilidade é, deste modo, esvaziar-se do peso ontológico do ser como
senhor do sentido, ultrapassar o jogo do ser pelo não-ser como parâmetros totalizantes
da significação80.
O Dizer se tece numa intriga cuja sede do sentido é a dimensão relacional, umpara-o-outro ou responsabilidade, que amarra separando pela proximidade (o abismo

Ibid., p. 77, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 78.
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ontológico é mitigado pela proximidade ética), como no verso de Celan: “um fio
apanhou um fio/ Separamo-nos enlaçados” 81 – temporalidade se fazendo linguagem,
uma vez que, no tecido temporal do real, advir Eu é se relacionar, obrigatoriamente,
com todos os demais outros. A vinda do outro como temporalidade, o Dizer que conduz
ao Dito, se ilustra pelo trauma, presença na ausência ou rastro da alteridade nos
domínios do logos que lhe obriga a se reconfigurar, intervalando-o como expressão de
que todo o conhecimento nasce da diferença radical, dando-lhe movimento –
temporalização e essência. Conforme Levinas:
o Dito – o aparecer – surge se lève no Dizer; que a essência tem, a partir de então,
sua hora e seu tempo, que a claridade se faz e que o pensamento visa os temas –
tudo isso em função de uma significação prévia e própria do Dizer – nem
ontológica, nem ôntica – cuja articulação e a significância permanece por se
estabelecer aquém da ontologia82.

O Dizer como lastro temporal – se o tempo se passa, as coisas que se inscrevem
no real necessariamente se relacionam e essas relações são linguagem (aqui passamos
a sugerir um ponto de descolamento do próprio Levinas que vai silenciosamente se
demarcando ou excedendo – a linguagem é uma dimensão eminentemente humana
na filosofia dele) –, em correlação com o Dito, do qual é substrato, se arrisca a se
absorver nele à medida que ele se formula, como que se coagulando em temas, se
expondo através do enredo da essência, escoando em fenomenologia na luz de sua
temporalização na qual tudo se mostra, até mesmo o aquém ou além da ontologia. Por
sua vez, Levinas concebe o Dito, na sua correlação com o Dizer, como o noema de um
ato intencional, doador de sentido, “linguagem se encolhendo em pensamento”,
“pensamento condicionando o falar”. Desse modo, na correlação Dito/Dizer se
reproduziria de modo análogo à estrutura sujeito-objeto, tendo na base um ente
privilegiado, senhor do sentido, como sujeito da proposição – “pensamento se
mostrando no Dito como ato suportado por um sujeito” 83.
Contudo, a absorção no Dito não esgota a intriga do Dizer. Mantendo-se
também no seio dele como outra, reserva de sentido que significa de outro modo e lhe
dá sustentação, ela marca a própria tematização no Dito deixando seus rastros,
CELAN, Paul. “Elogio da Distância”. In: Sete Rosas Mais Tarde. Antologia Poética. Trad. J. Barrento
e Y. Centeno. Lisboa: Cotovia, 1996, p.13.
82 LEVINAS, op. cit., p. 78-79, tradução nossa.
83 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 79, todas as passagens, tradução nossa.
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sujeitando-se às agruras da temporalização da essência, titubeando entre estas duas
dimensões concorrentes no Dito, de um lado a estruturação (configuração de entes,
mundo, historiografia) e de outro, o regime não nominalizado do apofântico, cujo
“Dito permanece proposição – proposição feita ao próximo, ‘significaçāo dada
baillée’ ao Outro”. Neste sentido, a face ambígua do verbo ser, senhor na proposição
– por um lado, tema e por outro, verbalidade que ressoa a essência – não é capaz de
emudecer os ecos das vozes 84 imemoriais inscritas em cada Dizer que lhe conduz à
primeira hora do dia – sob a ameaça de se cristalizar num tema, em certo sentido, a
morte do plural pelo qual o sentido significa, o apofântico se realiza também como
modalidade do Dizer. Como quer Levinas, se compreendermos a proposição
predicativa como metalinguagem, tanto viabilizando a “inteligibilidade de seus
próprios destroços em disseminação”, como “a nominalização integral nas
matemáticas”, tensão que se estabelece às margens de uma destematização do Dito, o
apofântico poderá ser lido como modalidade da aproximação do Outro e do contato.
Tematizar ou expor um conteúdo no Dito, portanto, é se remeter, mesmo que
indiretamente, a um aquém da essência, cujo laço de outra ordem com um passado
imemorial e, como tal, irrepresentável, vínculo ou intriga que se tece na
responsabilidade pelo Outro, é a expressão de um outro modo de conceber a
temporalidade que, para Levinas, se viabiliza diacronicamente, ou seja, em tempos
separados85 – novamente, o Outro é proveniente de um passado tão antigo que nunca
foi presente (somente um tempo absolutamente separado pode se relacionar
significativamente com outro, reverberando nele, sem a ele se acoplar – se se pode
dizer deste modo: o gesto levinasiano se espraia por todas as dimensões mais ou menos
respeitando a mesma estrutura para além da estrutura, ou seja, convivendo com o que
sempre lhe escapa). Se o Outro chega até mim através de um tempo outro em relação
ao meu, sem que eu possa retê-lo no meu presente, me relaciono com ele enquanto
próximo. Proximidade esta constitutiva de minha subjetividade na medida que me
exige como único na responsabilidade pelo Outro, recorrente em minha consciência
enquanto vestígio de sua alteridade, verdadeira obsessão que se reverte em
substituição em relação a ele apesar de mim (ou seja, anterior a minha vontade),

Aqui Benjamin se faz, indiretamente, presente. Cf. BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de
história”, In: Obras Escolhidas – Vol. I. Trad. Sergio Paulo Rouanet. 7ª Ed. São Paulo: Brasiliense, 1994,
p. 222-232.
85LEVINAS, op. cit., p. 79-80, todas as passagens, tradução nossa.
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anunciando uma dimensão passiva da consciência, “como o tempo que passa e que me
envelhece sem moi”

86

, que não se reduz à “consciência de...” fenomenológica,

operando uma verdadeira inversão de sua intencionalidade87.
Se na relação da subjetividade com o outro há qualquer coisa de quase
hagiográfico, como quer Levinas, o Dizer como utopia é um dos não-lugares onde essa
relação se realiza, relação de responsabilidade para com o próximo, de responder por
ele. Levinas nos traduz essa responsabilidade como sendo ilimitada e sem medida,
refém (a subjetividade em Levinas é sempre refém do outro) do destino e da liberdade
do próximo e que não sobrevém de um acordo livremente selado com ele. O Dizer como
não-lugar da relação, no seu puro dizer, e a relação propriamente dita com o outro têm
em comum uma passividade radical que Levinas caracteriza como sem possibilidade
de assunção. Para ele, a atitude simples de dizer é a extrema passividade da exposição
ao outro como responsabilidade pelas livres iniciativas dele – o que sugere tanto a
inversão da intencionalidade, não mais havendo uma consciência em posição de
assumir, como a deposição da subjetividade soberana ela mesma, ativa e indeclinável
na consciência de si. Desse modo, no Dizer como aproximação, a passividade mais
passiva que toda receptividade é condição para a subjetividade do sujeito que se
realiza na sua deposição como senhor do sentido pela sua eleição enquanto
insubstituível em sua responsabilidade pelo próximo, deslocando a questão do sentido
para o seu lugar pré-original, a dimensão intersubjetiva88.
1.4.2 Exposição ao outro como Dizer: significância do para-o-outro no
cerne da comunicação
O Dizer é aproximação do próximo como um dar significante, ou seja, como
significância dada ao outro, cuja intriga ética que assim se reafirma, como
estreitamento de um laço que sempre existiu (está sempre dado de antemão); é,
digamos, a fonte do sentido que, deste modo, vem precariamente à visibilidade.
Ultrapassa a prestação de sentido e a mera entrega de signos, significando
incessantemente, fazendo-se seu próprio signo, o único em sua espécie, esvaindo-se
LEVINAS, E (1992). Étique comme philosophie première. Paris: Éditions Payot & Rivages, 1998, p.
81, tradução nossa. Cf. também LEVINAS, Emmanuel (1991). “A consciência não-intencional”. In: Entre
nós: ensaios sobre a alteridade. Trad. P. Pivatto (Coord.). 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 165-177.
87 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 80.
88 Ibid., p. 81.
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em significação – ainda que sujeita aos seus arranjos, sua riqueza de sentido não é
decorrente de sua inscrição como escritura no Dito, lhe é sempre anterior como uma
antessala da objetivação que nela não se esgota. Tomar a linguagem como mero
intercâmbio de signos, neste sentido, seria reduzi-la a um de seus recursos. Conforme
Levinas, conceber a linguagem como entrega de signos seria relegar novamente a
relação com o outro à intencionalidade, quer dizer, colocar na base dessa relação um
sujeito forjado em si e para si, como se inerte fosse à erosão como expressão da
temporalidade, abrigando-se de tudo que poderia ameaçá-lo, quase como uma
substância, “medindo pelo pensamento o ser desvelado como campo desse jogo”.
Contudo, falar não é meramente traduzir pensamentos em palavras como se, desde
sempre, estivéssemos condenados por uma representação prévia, ditadura do signo,
morte em vida do sentido, arremedo de temporalidade. Como comunicação de outra
ordem ao ponto de se fazer condição de toda comunicação, o Dizer é exposição, cuja
não-indiferença em relação ao outro antecipa os elementos da comunicação mais
estrita, exuberância do sentido de um gesto que não se restringe à intenção de
comunicar e, assim como a significação do signo, a supõe. “A intriga da proximidade
e da comunicação não é uma modalidade do conhecimento” e da manifestação. Como
vimos através da redução, a intriga do Dizer, portadora do sentido que circula em torno
da unicidade de um quem, pois eleito como único em sua responsabilidade pelo outro,
sabe se fazer surpreender como rastro no Dito, que lhe traduz abusando da linguagem
diante de nós, não sem lhe trair, como um descompasso que carrega e leva além a
significância – no tocante ao Dizer, não existe última palavra. “O Dizer significa sem
se paralisar no Dito, não parte de um Eu, não se reconduz ao desvelamento numa
consciência”. Levinas, sempre cuidadoso nas suas escolhas, utiliza o substantivo
déverrouillement para caracterizar a comunicação no Dizer, que nós traduzimos como
desaferrolhamento, acreditando que o autor quis acentuar o poder do Dizer em dar
curso àquilo que da comunicação permanece fortemente trancado ou abafado no Dito
e no encaminhamento mais restrito que essa dimensão vassala da linguagem também
sujeita, onde a comunicação parece querer se resumir à circulação de informações. A
libertação do mais íntimo da comunicação, portanto, depende menos daquilo que se
inscreve no dito, chagando ao outro através da interpretação ou decodificação, e mais,
nas palavras de Levinas, do “descobrimento arriscado de si, na sinceridade, na ruptura
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da interioridade e abandono de todo abrigo, na exposição ao traumatismo, na
vulnerabilidade”89.
Apátrida em relação à consciência, nela o Dizer é exílio de si em si. Como
aproximação do Outro, ele atravessa a intencionalidade do noema, transtornando a
consciência cujo aninhamento em si, autorreferente, reflete até mesmo suas visadas
intencionais. Anseio por preencher e preenchimento ele próprio, a intencionalidade é
expressão da circularidade do movimento de uma consciência que coincide consigo
naquilo que ilumina, como o cachorro que persegue seu rabo. A consciência concebida
deste modo não envelhece e o tempo que se passa, nela por ela inofensibilizado
(espécie de autoimunidade), espaça para que ela possa, sempre mais uma vez,
retomar-se, certificando-se de si por si – retorno para casa da qual parece nunca se
permitir, efetivamente, sair90. Senão, vejamos o próprio Levinas:
A intencionalidade permanece aspiração a preencher e preenchimento,
movimento centrípeto de uma consciência que coincide consigo e se recobre e se
reencontra, sem envelhecer, e repousa na certeza de si, se confirma, se duplica, se
consolida, se espessa em substância.91

A contrapartida levinasiana a este modelo intencional – o abrir passagem para
aquilo que se dá neste próprio modelo, apesar dele, como sua razão de ser –, a
subjetividade como Dizer se aproxima do Outro se exprimindo. Conforme Levinas,
tomado no sentido literal, o exprimir-se, dar-se ou revelar-se, antes do correlato
perfeito de um objeto se oferecendo à estrutura intelectual intencional pela qual
organiza e se organiza uma subjetividade outra, o Dizer como subjetividade reforça
aquilo que do gesto de empenhar-se como expressão ou significação é um
deslocamento de si para fora ou, mais especificamente, uma expulsão de si em direção
ao outro 92 – aquilo que em Levinas, sobrevivente do horror, é expressão de uma
verdadeira luta contra a idolatria, neste caso, contra um dos seus modos de se dar sob
variadas formas de identificação entre subjetividade e dimensões de espaço. Assim
como a noção de proximidade, como vimos, que revolve o espaço entre Eu e o Outro –
a distância entre os dois mundos permanece ontologicamente infinita, porém
eticamente próxima (em termos de responsabilidade, os mundos se interseccionam,
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 81-82, todas as passagens, tradução nossa.
90 Ibid., p. 82-83.
91 Ibid., p. 83, tradução nossa.
92 Ibid., p. 83.
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implicando um no outro, sem ao outro se submeter) –, impossibilidade de equacionar
o mundo de um pelo mundo do outro, ou seja, relegar o sentido de uma subjetividade
ao mundo que se constitui em torno de outra; ou na da temporalidade, cuja diacronia,
entre outros elementos (envelhecimento, lapso, etc.), inviabiliza a espacialização do
tempo numa extensibilidade do presente pela temporalização da essência como campo
de força pelo qual o logos re-presenta; o Dizer se expõe sem abrigo (uma pele pela qual
poderia se dissimular), abre mão de sua morada (a recorrência do outro em mim me
faz hospede passageiro naquilo que outrora, criando raízes, fixei domicílio), não pisa
num solo (alto é o preço que pagamos até hoje por atrelar, em todas as pontas da
identificação, ficções por nós construídas, povo ou cidadão, por exemplo – identidades
–, a um território), não garante seu lugar ao sol – portanto, subverte a tirania do lugar,
expressão da idolatria, como a rosa que brota no seio de um bloco de concreto,
metáfora viva da utopia do humano (e para nós, utopia do real), não-lugar como
dimensão ética em que habita, como incessantes oportunidades, os vestígios93 de tudo
que se inscreve ou se inscreveu na temporalidade.
Levinas concebe o Dizer, pois, como uma nudez profunda, a nudez da nudez: é
capaz de colocar a descoberto aquilo de dissimulação que pode haver sob a exposição
da pele colocada a nu. A imagem que Levinas nos concede é do Dizer como “respiração
mesma dessa pele antes de toda intenção”. A impossibilidade da subjetividade de
reter-se em si (de ser em si) e em qualquer lugar, a condição de apátrida pela qual ela
se dá, inviabiliza a dissimulação inclusive em suas feridas e em seu exílio – a paixão ou
passividade que a temporalidade também significa (e da qual a subjetividade do
sujeito, para Levinas, decorre), impede que o se ferir e o se exilar transformem-se em
atos, quer dizer, sejam fruto de uma tomada de consciência e, desse modo, passível de
se dissimular através deles. O encarquilhamento do Dizer como subjetividade, a
passividade radical do envelhecimento de tudo que se radica no tempo é, para
Levinas, o para o outro da subjetividade que a coloca do avesso sem direito – modo
pelo qual a subjetividade como liturgia não oferece um signo, mas se viabiliza como
um94.

Para maior aprofundamento sobre a questão do vestígio em Levinas, cf. LEVINAS, E. “A significação
e o sentido”, In: Humanismo do outro homem (1972). Trad. P. Pivatto (Coord.). 2ª Ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 1993, p. 60-67.
94 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 83, tradução nossa.
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Explorando mais uma vez os recursos imagéticos da escrita levinasiana, a
figura da pele que se expõe àquilo que fere ou da bochecha que se oferece àquilo que
bate caracterizam a exposição do Dizer, cujo sentido levinasiano é, como
frequentemente ressaltado pelo autor, totalmente distinto da tematização. Deste
modo, o Dizer como descobrimento do único, aquém e além, que se expõe à violência
no para-o-outro, despindo-se de suas defesas e de todas as formas de abrigo, nada tem
em comum, exceto o risco de a ela sucumbir, com a objetificação em algo se revelando
na teoria – que ganha espessura na ambiguidade da essência através do Dito. A
passividade mais passiva que a ideia de receptividade do Dizer é tomada por Levinas
como a desnudação da desnudação – ressalvando que esta iteração ou flexão não se
acrescenta à desnudação a posteriori como outra carapaça –, cujo excesso, seus
desígnios secretos, ganha vazão neste Dizer que dá “signo de sua significância mesma”
– “expressão da exposição” –, “perturba a água que dorme”. Há sempre algo que resta
em mim – sob a forma de vestígios de um rosto que não se presta ao presente, mas
com o qual me relaciono ainda que não possa representá-lo, como uma presença que
se oferece ausente para a luz da consciência, porém, todavia, lhe toca, provoca e
transtorna – do encontro singular com cada outro, expressão exigente do tecido
temporal do real. Em resposta a este questionamento e, portanto, também em
decorrência dele – resposta sempre anterior à pergunta, pois aquém do logos que
poderia decidir por assumi-la e responder –, como uma atribuição, a exposição passiva
se lança em significação neste, de ponta a ponta, para-o-outro – diacronia e
recorrência qualificam esta relação, inviabilizando o estabelecimento de um polo onde
começaria ou se originaria, motivo pelo qual o outro, pré-original, vem sempre de um
passado que nunca se fez presente. Na intriga ética que se tece em torno do Dizer,
tempo é encontro com outro e encontro é trauma. Questionado por esta estranha
ausência que se faz notar em mim, sou eleito enquanto único em minha
responsabilidade por ele, refém na impossibilidade de me esquivar dela. Convocado à
responsabilidade pelo outro, o Eu ideal transmuta-se no eu de carne e osso, identidade
na desidentificação consigo, despojando-se do peso da quididade, modo pelo qual a
ontologia esmorece em ética. Como único, atravessado por este vínculo ético, jamais
serei reconduzido a mim mesmo em termos de identidade – jamais encontrarei abrigo
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numa forma que me seja atribuída como própria 95. Falar em ponto sem retorno em
Levinas é redundância, pois as alteridades não se fixam – nem em si, nem em
referência a alguém ou alguma estrutura, significam nas relações de responsabilidade
entre elas, pelas quais a multiplicidade do sentido se preserva. Na aventura do parao-outro, nesta investidura pela alteridade radical, nada passa incólume.
Essa “passividade mais passiva”, impassível de assunção e que responde se
expondo antes de ser questionada (o encontro com o outro é estar desde sempre em
questão – reatualização incessante, digamos, de um laço ético) é o modo pelo qual a
passividade significa, faz-se significação como Dizer – uma zona de indiferenciação
entre passivo e ativo na qual a ética se faz gesto, se realiza como um arco-íris de
significações. Conforme Levinas,
o dizer significa essa passividade; no dizer essa passividade significa, se faz
significância; exposição em-resposta à..., estar-em-questão antes de toda
interrogação, antes de todo problema, sem vestimentas, sem fava cosse para se
proteger, despojamento até o núcleo como uma inspiração de ar, ab-solvição até o
um, até o um sem compleição. Desnudação além da pele, até a ferida de morte,
desnudação até a morte, ser como vulnerabilidade.96

Levinas condensa, digamos, essa gama de “elementos” do Dizer elencados
acima – Dizer no limite de uma passividade de tal forma radical que se reverte em
gesto – na imagem da “fissão do núcleo abrindo o fundo de sua nuclearidade pontual
como se se tratasse de chegar até um pulmão no fundo de si” 97. Como o autor nos
explica, esse núcleo permanece inacessível enquanto protegido por uma crosta sólida
ou uma forma qualquer; assim como, sob a ameaça incessante do campo de força em
que a essência se desdobra, mesmo reduzido à sua pontualidade, corre o risco de se
identificar no movimento de temporalização, recobrindo-se novamente em si. É no
tensionamento incessante do limite do despojamento na pontualidade até o arrancarse de si que o desinteresse se insinua na essência, o único se abrindo como
intervalando sua interioridade até então referenciada pelo esse ontológico no qual a
identidade se viabiliza, eleito pela infinitude daquilo que lhe chega sem chegar, nunca
estando, e pelo qual responde se expondo, questionado antes da pergunta – atribuição
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 83, todas as passagens, tradução nossa.
96 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 84, tradução nossa.
97 Ibid., p. 84, tradução nossa. Neste excerto específico, prevaleceu a solução encontrada pelo tradutor
para o espanhol. Cf. indicação nas referências bibliográficas.
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de um sujeito na relação com aquilo que lhe é exterior, alteridade que, parafraseando
o próprio Levinas, lê a subjetividade à contrapelo. Neste sentido, para o pensador
lituano-francês, ser arrancado de si em si, não-coincidência consigo que lhe investe
como único, é ser penetrado pelo outro, ou seja, o que neste sentido é sinônimo, é a
diacronia de todo instante que na cadeia temporal do real é sempre atravessado por
tempos outros, que lhe qualificam na medida que lhe escapam, e que nós entendemos,
na linha de Ricardo Timm de Souza 98 , como uma reserva de sentido significante,
expressão da pluralidade de sentidos que a dimensão relacional do real encampa como
seu rosto.
A dor é introduzida neste momento da reflexão como “nudez mais nua que todo
despojamento”, o “inverso da pele”. Ela marca a existência subjetiva, na sua
incondicionalidade (impossibilidade de assumir ou escolher, seja aquilo que me toca,
seja o laço no e pelo qual sou tecido), como sacrificada (desde sempre exposta ao
ultraje) na suscetibilidade à adversidade ou, o próprio Levinas coloca como sinônimo,
à dolência da dor. Viver é expor-se passiva e ativamente, no modo como esta dicotomia
se esfarela em significância nos termos colocados por Levinas, e a dor é mais um
caráter dessa forma de conceber a subjetividade, não se descolando, de modo algum,
de sua raiz pré-original temporal – “a subjetividade do sujeito é a vulnerabilidade,
exposição à afecção, sensibilidade, passividade mais passiva que toda passividade,
tempo irrecuperável, dia-cronia não-reunível da paciência, exposição sempre a expor,
exposição a exprimir e, assim, a Dizer e a Dar” 99.
Na mesma direção de outros temas do autor, a dor ajuda a configurar a cena
ambígua de adversidade em que o Dizer se viabiliza. O Dizer como passividade radical
é a subversão da ideia de lugar onde a dor ganha sentido, não-lugar ou utopia onde o
sofrimento transmuda-se em dar, intriga da responsabilidade pela qual ela recebe
significação significando. Logo, a significação implica um risco e não qualquer risco,
mas a possibilidade de queda no seu oposto: o sofrimento sem sentido, o
aniquilamento, o não-sentido ele próprio. Único em minha responsabilidade pelo
próximo, estou exposto à morte – em cada instante que se passa tudo está em jogo.

SOUZA, R. T. de. “Fenomenologia e metafenomenologia: Substituição e sentido – sobre o tema da
“substituição” no pensamento ético de Levinas”. In: SOUZA, Ricardo Timm de; OLIVEIRA, Nythamar
Fernandes de (Orgs.). Fenomenologia hoje. Existência, ser e sentido no alvorecer do século XXI. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2001.
99 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 85, todas as passagens, tradução nossa.
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Para Levinas, o risco é a própria dolência da dor, sintoma da passividade radical, cuja
inapreensibilidade daquilo do outro que me questiona é fundamental para que, no seio
dessa paixão como Dizer, o único não se retome em identidade, refazendo-se em
quididade, reengajando-se no jogo da essência100.
O Dizer que canaliza o sentido como cordão umbilical do mundo, esculpe-se em
rosto já subjetividade que se expõe ao outro – dar como sinceridade de um signo que
carrega sua assinatura no olhar, significando na implosão de sua plasticidade. A
subjetividade ideal, carapaça forjada no ideário do Logos, desnuda-se em alguém, ao
materializar, na responsabilidade por um outro de carne e osso, os vestígios de todos
os outros que um dia se inscreveram no real, como atualização daquilo que se presta
ao presente, diacronicamente, somente como reserva de sentido pois oriundo de um
outro tempo, antigo demais para se fazer presente, mas que insiste em assombrá-lo. A
passividade é a marca da temporalidade na subjetividade como quiasma 101 de muitos
tempos outros que se interrelacionam como significação no para-o-outro da
responsabilidade. Neste sentido, a exposição do Dizer, a cada instante,
recorrentemente, responde pelo respirar do mundo, questionamento de muitos
questionamentos outros que figura, naquele intervalo de tempo específico daquele
encontro, nos vestígios da alteridade daquele que se faz próximo. Invadido pelo outro,
atualização sem vir à luz da presença da recorrência de todos os outros que me
constituem, eleito na obsessão por aquilo que acutila meu intelecto sem ser por ele
percebido, desnudo-me em unicidade, em único em minha responsabilidade – sem
possibilidade de se eximir – por isso que me desperta, irrigando-me, separando-nos
enlaçados (novamente o verso de Celan), em significação. É, pois, este outro que me
absolve da identidade, espécie de descompasso do eu consigo mesmo, incômodo de
uma dimensão de tempo atravessada por outra, que impede que eu possa me aninhar
em mim próprio como estatuto do sentido, mas que, invertendo a essência,
suspendendo-a em desinteresse, desistindo de fazer o seu jogo negando-a, converte a
subjetividade em sede da responsabilidade, impelindo-me ao para-o-outro que não
sou capaz de assumir.

Ibid., p. 85.
O emprego da expressão, ainda que em outro contexto, é de inspiração pelo texto de Levinas sobre
Derrida. Cf. LEVINAS, Emmanuel. “Jacques Derrida tout autrement”. In : Noms Propres (1976). Paris :
Fata Morgana, 2014, p. 94.
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Em nosso esforço de síntese, o Dizer é a repercussão, sempre à contracorrente,
na linguagem deste desnudamento até o limite em tensão do um inqualificável, do
alguém, na medida desmedida em que se expõe ao outro, sem a possibilidade de se
furtar (negar-lhe o olhar é já ter dado testemunho de sua fugidia presença),
oferecendo-se como signo de sua própria sinceridade. A heterocronia radical das
relações em Levinas, refletida de muitas formas ao longo do texto, como o se colocar
em questão pelo outro sempre anterior à formulação do problema e sem a
possibilidade de apreender este outro provocador, ou da existência desde sempre de
uma dívida sem nunca sequer tê-la contraído (o fundo sem fundo da gratuidade), bem
como da impossibilidade de localizarmos o que vem antes: se a provocação do outro
ou se a exposição em resposta. Antes do outro, existiram outros que nos antecederam
e sempre haverão próximos dos mais próximos (a heterocronia se canaliza em
diacronia no instante de decisão que cada lapso de tempo carrega consigo e implica os
mais próximos necessariamente). Deste modo, como outro tempo que me penetra,
diacronicamente, no instante de decisão que o encontro sempre significa, o outro me
elege como único em minha responsabilidade, me absolvendo de minha identidade até
então sempre sujeita a renascer no encontro de si consigo mesmo cuja disposição da
subjetividade na essência manteria como possibilidade. A eleição como absolvição,
nestes termos, como vimos, inverte a essência, ou a suspende, não mais a negando,
mas subvertendo uma de suas dimensões mais violentas, a do interesse, através deste
de outro modo que ser que tem como razão de ser um estar vertido ao outro sem nunca
ter podido escolher ou assumir esta, em termos levinasianos, in-condição da
responsabilidade (modo sorrateiro pelo qual a essência é tomada de assalto pelo desinter-esse). A expulsão de si em si neste para o outro, aproveitando outra ilustração
levinasiana, é um incêndio interno (arriscamos dizer: expressão do modo levinasiano
de problematizar a dicotomia interno/externo, uma vez que, sempre diacronicamente,
todo interno é traumatizado pelo seu externo, sem poder lhe dominar – visita
recorrente e incômoda da alteridade na penumbra do Logos –, se exteriorizando em
responsabilidade por aquilo lhe convoca desde fora), no qual eu consumo os alicerces
de minha posição autoreferida, inviabilizando até mesmo a substancialização que
poderia decorrer desta consumição mesma, queimando-me no para o outro até
mesmo as cinzas dos alicerces que deste ato poderia restar. A identidade a partir da
atribuição pelo outro na responsabilidade, identidade na não-identidade, é paciência,
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capacidade de suportar, apesar de si próprio, como todos nós, caminhando para
desagregação da morte. Na de-posição ou des-tituição do Eu ideal no eu de carne e
osso, o retorno a si, àquilo que costumava ser meu lugar de abrigo, diferido pelos
vestígios daquele que chega, já não me oferece repouso. Obcecado por aquilo de outro
em mim que não consigo trazer à luz pela minha consciência – essa loucura
levinasiana –, sou impelido em direção a este outro, como modalização do des-interesse numa vida corporal vocacionada a se oferecer, dando-se em expressão – um si,
apesar de si, que se encarna nesta relação, sempre sofrida e traumática, com o outro.
Como nos assinala frequentemente o pensador judeu 102, o para o outro como Dizer
não pode ser medido pela régua da consciência intencional e do compromisso que ela
supõe. O horizonte da responsabilidade em que o Dizer se faz significação, insistimos,
não é a reafirmação de um compromisso, mas a condição pré-original de todo e
qualquer acordo assumido conscientemente103.
1.4.3 Conotação temporal do viver: Apesar de si
No itinerário ético levinasiano, se assim se pode dizer, a vida se vive apesar de
si própria – aquilo que a excede desde outra margem, a constitui na impassibilidade
de ser tomada como sua. Nas palavras de Levinas, “a vida é vida apesar da vida”.
Paciência e envelhecimento são as intercorrências desse modo de conceber a vida, na
qual Levinas sobe o tom da dimensão temporal do real. Levinas identifica uma certa
correspondência entre a passividade radical que significa expondo-se como doação de
si no para-o-outro, sem qualquer referência a uma vontade prévia, com a corporeidade
humana vivente (“possibilidade da dor – como sensibilidade que é, desde si, a
suscetibilidade de sofrer um mal – como si mesmo descoberto, se oferecendo, sofrendo
em sua pele – como se em sua pele se encontrasse o mal ao não ter sua pele para si –
como vulnerabilidade”). Sendo assim, tanto a dolência da dor, como, em estado
natural, a paciência da corporeidade, a pena do trabalho e do envelhecimento são
expressões daquilo que Levinas chama de contra si em si – adversidade inerente à vida
e apesar dela própria. Não se trata, portanto, de algo que sobrevém contra uma

Para Levinas, em certo sentido, todo homem é judeu. Cf., entre outros, LEVINAS, Emmanuel. Être
Juif (1947). Paris: Payot e Rivages poche, 2015, p. 65.
103 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 86.
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vontade prévia, mas uma dimensão anterior que toda e qualquer vontade precisa ter
em conta. O aceno levinasiano para aquilo que entendemos como uma elevação do tom
em direção à qualidade temporal do real, o tempo da responsabilidade, pode ser lido
na passagem a seguir: “A passividade própria da paciência – mais passiva assim que
toda passividade correlativa do voluntário – significa na síntese ‘passiva’ de sua
temporalidade”104.
O aceno fica ainda mais forte se desviarmos o olhar, em contraste, para a
temporalização da essência que se verifica no Dito – ou sua domesticação pelo Logos.
Uma espécie de ditadura do presente se instaura através da recuperação na
temporalização do tempo pelo Eu ativo. Passado e futuro são submetidos ao presente
como sua extensão forjada na recuperabilidade de cada instante que passa e na
antecipação, de certo modo, do porvir. O primeiro, conforme Levinas, através da
memória ou da historiografia, com sua visão bem acabada do passado, já o segundo é
pré-configurado pela previsão ou pela imaginação – modos através dos quais até
mesmo a temporalidade da responsabilidade, na escritura e seu poder de
sincronização dos signos, reúne-se em presente, é re-presentada – o logos abandonado
a si próprio está dado previamente, chega sempre antes ou depois sincronizando,
contudo seu poder de encadeamento representacional, constituinte e doador de
sentido, sugere a monotonia de um presente autocentrado que perdura. Onipresença
da essência na tentativa de submeter a temporalidade da responsabilidade pelo outro
ao presente e, portanto, ao compromisso e à vontade livre. Porém, a responsabilidade
pelo outro perpassa o presente o excedendo, diacronicamente, pois proveniente de um
tempo sem começo, quer dizer, um tempo que não presta contas a um princípio
colocado como origem – tempo an-árquico. Como bem esclarece Levinas, sua anarquia não saberia ser bem compreendida remontando-se de um presente a outro
anterior, nessa exorbitância do presente através de um tempo rememorável, no qual
nada escapa enquanto passível de ser representado. O an-árquico, alérgico à
sincronização representacional, para Levinas, me concerne como lapso, ou seja, como
instante irrecuperável pela temporalização do tempo, e não somente naquilo que diz
respeito a sua negatividade de imemorial105.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 86-87, todas as passagens, tradução nossa. Para tradução da segunda citação foi
fundamental a solução encontrada pelo tradutor para o espanhol.
105 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 87.
104

70 | A realidade como temporalidade – Ética e Estética desde Autrement de E. Levinas

A perda do tempo, deste modo, configura a temporalização como lapso. Essa
intercorrência temporal, a constatação de que o tempo passa se perdendo, desassocia
a temporalização de uma possível iniciativa por parte de uma subjetividade, bem como
de um movimento em busca de seu telos. Entre a síntese das retenções e protensões
pela qual se pretende suspender o lapso, apreendendo-o (Levinas fazendo referência
à análise fenomenológica husserliana), o tempo lhe escapa sulcando-lhe a pele –
envelhecemos, somos corroídos pelo tempo, nos relacionamos com aquilo que não
somos. “O tempo se passa. Essa síntese que pacientemente se faz – chamada com
profundidade, passiva – é envelhecimento”. Não passamos incólumes pela fluência
temporal, o que implica uma incessante, para utilizar um termo levinasiano, evasão
do presente, sacudido desde fora, arrancados em nós de nós mesmos, uma vez que a
qualidade temporal daquilo que no tempo se inscreve não se arregimenta em representação – a temporalidade é uma força diferinte106, disruptiva de identidades. “Na
consciência de si não há mais presença de si para si, mas senescência”. O tempo
perdido como envelhecimento, aquém e além de sua recuperabilidade na memória,
deste modo, me concerne diacronicamente107.
Em nosso entendimento, a diacronia levinasiana é o modo como o autor soube
traduzir o caráter relacional do real como temporalidade, cuja exuberância da
pluralidade de sentidos que ele significa requer o entrecruzamento de sempre mais de
uma dimensão temporal, sob pena da morte em vida do sentido, seu enclausuramento
em uma única dimensão – em termos levinasianos, a redução do outro ao mesmo.
Concebê-la como o intervalo pelo qual a representação não poderia englobar,
significaria ignorar a onipresença dada de antemão do logos através do seu artifício de
espacializar o tempo para mantê-lo sob controle e, deste modo, reafirmar seu conluio
com o presente. Se o tempo também é perda, a diacronia é “disjunção da identidade”,
“não-síntese”. O tempo se passa exigindo que o meu tempo seja visitado por outros.
Tal exigência opera um deslocamento no para si da identidade – o para si, naquilo
que é para si apesar de si, é para-o-outro. “A identidade do mesmo no ‘eu’ vem apesar
de si de fora, como uma eleição ou como inspiração, em guisa de unicidade do
atribuído”. No envelhecimento, a subjetividade se constituí como única e insubstituível
no para-o-outro pelo qual seu ser se esvai em significação, pois, apesar de si própria,

106
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Neologismo derridiano transposto para o contexto leviasiano.
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se desnuda em obediência sem deserção, sua plasticidade – aquilo que pode se fixar
numa forma, estruturando-se como morada – se resolve em responsabilidade108.
Levinas recorre à noção bíblica de Reino, provocando-nos em favor deste, ao
afirmar que “sob as espécies de uma tal resolução”, resolução ética, não se significa um
mundo. Reino do Bem, “de um rei invisível” ou de um “Deus não tematizável” que, em
sua bondade, não adentra a consciência, senão como anarquia, resistindo em ser
tomado como contemporâneo, nunca se fazendo presente. Quanto ideia, sublinha
Levinas, o Reino é um éon e, em relação a ele, a essência deve ser compreendida como
um éon seu. A ideia dele como éon reforça a aversão de Deus ao presente, impedindo
que seja tomado como uma modalidade da essência, ou sua versão menos elaborada,
uma “imagem ôntica de uma certa ‘época’ da ‘História do Ser’” 109 . O arremate
levinasiano de sua digressão pela figura bíblica do Reino é belíssima:
É preciso remontar do Éon ao Reino de Deus que significa sob as espécies da
subjetividade, sob as espécies da unicidade atribuída na síntese passiva da vida –
sob as espécies da proximidade do próximo e do dever de uma dívida impagável –
sob as espécies de uma condição finita – da temporalidade que – envelhecimento
e morte do único – significa uma obediência sem deserção.110

Em consonância com a temática geral em torno da qual se desenvolve os textos
de sua obra De Dieu qui vient à l’idée111, deste modo, sinteticamente, Deus viria à ideia
em cada gesto de responsabilidade pelo próximo, o Reino invadindo o mundo em
significância.
Retomando por via indireta a anfibologia do ser e do ente para tensioná-la, sem
essa recorrência da alteridade inapreensível em mim como atribuição sem
possibilidade de deserção pelo outro – subjetividade do sujeito –, o sujeito como ente
permanece uma abstração. Para que o ente venha a cumprir seu ideário no horizonte
do verbo ser, ao qual deve necessariamente se referir, como uma espécie de particípio

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 88, todas as passagens, tradução nossa.
109Ibid., p. 88-89, todas as passagens, tradução nossa.
110Ibid., p. 89, tradução nossa.
111 “Desigualdade que pode parecer arbitrária: a não ser que ela seja, na palavra endereçada ao outro
homem, na ética do acolhimento, o primeiro serviço religioso, a primeira oração, a primeira liturgia,
religião a partir da qual Deus poderia vir ao espírito e a palavra Deus ter feito sua entrada na linguagem
e na boa filosofia. Evidentemente, isso não significa que o outro homem deva ser tomado por Deus ou
que Deus, o Tu Eterno, se encontre simplesmente em algum prolongamento do Tu. O que importa aqui
é que, a partir da relação ao outro, do fundo do Diálogo, esta palavra incomensurável significa para o
pensamento, e não inversamente”, Cf. LEVINAS, Emmanuel. De Deus que vem à ideia (1982). Trad. P.
Pivatto (Coord.). 2ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 202.
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– forma nominal do verbo – é preciso se destacar um movimento anterior, “a
eventualidade puramente formal da forma nominal do indivíduo”. A “forma nominal”
ou “a forma do termo como termo”, para que possa respirar pelo florescimento em seu
seio do um, despindo-se de sua generalidade, não decorre da “forma verbal”, é
proveniente de outro lugar do que aquele, sempre disposto a nos reservar, da
“verbalidade da essência”. “O sujeito como termo, como nome é alguém”, é convocado
a ser alguém, pois constituído num apelo do qual não pode se esquivar – atribuição
constitutiva da subjetividade pelo outro. Como expressão desse vinculo pré-original, o
nome é irredutível ao verbo. Sob as modalidades do ser e apesar delas, este ente pelo
qual se atribui um nome, próprio em termos de responsabilidade, fruto incessante
desta “temporalidade do envelhecimento” como paciência, se realiza, apesar de si, em
resposta a este chamado, caracterizado por Levinas, como heterônomo112.
1.4.4 Vestígios do outro em mim: paciência, corporeidade, sensibilidade –
subjetividade do sujeito
A subjetividade, em sua inscrição temporal, é passividade. Em outras palavras,
a temporalidade (digamos, a temporalização da “temporalização do tempo”), que tem
como uma de suas facetas o “lapso irrecuperável” – o tempo se passa e se perde –,
extrapola o universo da vontade e toca o sujeito, subjetivando-o, de modo inverso ao
da intencionalidade (“intencionalidade da atividade representativa, da objetivação, da
liberdade e da vontade”). O tempo que passa e se perde, como vimos, é o mesmo que
me obriga ao encontro com o que me é exterior. Nesta teia de encontros em que o
tempo ganha corpo, sou requisitado desde fora, friccionando estas dimensões do
dentro e do fora, por uma alteridade que me penetra, sempre proveniente de um outro
tempo, portanto, diacronicamente, me revirando à contrapelo, do alto da sua infinitude de como reverbera em mim, me impelindo para fora, exposto e já sem abrigo,
nu de minha nudez, em responsabilidade por este outro que me libertou de minha
solidão egocêntrica – des-identificação ontológica metamorfoseando-se em identidade
ética ou subjetividade do sujeito. É neste sentido que Levinas concebe o “conactus
existendi” do sujeito, bem ilustrando essa atribuição irrecusável desde fora, na
perseverança ou esforço, apesar de si, como sofrer – sofrimento como esta exposição
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 89-90, todas as passagens, tradução nossa.
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no mais íntimo de si (diástase do sujeito, estalo de sua identidade, na passividade que
expõe o que há de mais passivo no se plural do disso que se passa temporal). A
temporalidade como subjetividade é envelhecimento ou senescência, sulcando na pele,
feita rastro do imemorial, a paciência capaz de arrebatar as exigências da alteridade,
sua

irrecusável

proximidade,

nossa

implicância

em

responsabilidade.

Responsabilidade marginal, tramada na surdina, “aquém do tempo memorável, por
detrás da ‘síntese da apreensão’ que se reconhece idêntica no Dito e no Escrito”. Toda
ferida que se abre, e dará lugar à cicatriz dos entremundos, testemunha aquilo que não
se presta ao testemunho, guardando-se em mistério do mistério e emprestando-se
como vestígio no “Dito onde tudo se mostra” – há sempre uma remissão ao Dizer na
Redução fenomenológica e, deste modo, o Dito também esconde uma oportunidade.
Assim como, o colocar no acusativo da descrição do sujeito como si mesmo, que
Levinas explicita através de Hegel, “‘infinita liberdade do igual’ [...] pela qual [...]
caracteriza o retorno a si mesmo da consciência e do tempo”, em nosso entendimento,
pressupõe esse colocar-se sob acusação que vem da margem. Algo contracorrente e às
escondidas, quase de maneira contrabandeada, tem lugar no Dito e na fábula – um
sujeito despojando-se em único e alguém, aquém do ser, sensível na desmedida de sua
vulnerabilidade113.
No Dizer como subjetividade, a radicalidade da passividade impassível de ser
assumida pelo si do sujeito verifica-se no modo pelo qual ela se viabiliza como um
oferecer-se que não se toma para si nem mesmo em sua generosidade. Com isso,
habitando sempre a fronteira cinza entre ativo e passivo, nenhum ato poderia duplicar
sua unicidade desprovendo-a, reforçando não se tratar da passividade de uma língua
que fala sem sujeito – mas, inversamente, a passividade inassumível como oferecer-se
no Dizer é, neste sentido, a inscrição de um alguém, único de sua espécie, na ordem da
linguagem. Para Levinas, essa passividade como aquilo que se oferece no Dizer é
também “sofrimento, uma bondade apesar dela mesma”. Apesar como aquém da
vontade, quer dizer, que não se dirimiria em obstáculo para uma liberdade
contrariada, sinônimo para vida, envelhecimento e responsabilidade. Pelo próprio
Levinas: “A subjetividade de sujeição do Si é sofrimento do sofrimento – o último se
oferecer ou o sofrimento no se oferecer”. Ampliando o espectro em que se tece o gesto,
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o autor caracteriza a passividade da subjetividade no Dizer como vulnerabilidade e
sensibilidade. Sensibilidade que não se confunde com a experiência do sujeito, ainda
que a torne possível. Sensibilidade da subjetividade que se expõe ao outro e, enquanto
tal, significa, se faz significação em um-para-o-outro – responsabilidade114.
É também como uma tonalidade dessa passividade mais passiva do sujeito que
Levinas nos apresenta a corporeidade: o “penoso do esforço” ou a “adversidade da
fadiga” que entrecruza o “elã do movimento” e a “energia do trabalho”. Não como
resultado da resistência de uma matéria exterior, nem de uma incutida no próprio
corpo. Também não é proveniente de uma sociedade que coagiria o homem ao
trabalho, privando-lhe dos frutos dele decorrentes. Trata-se de uma “passividade mais
passiva que aquela que sofre o oprimido determinado à luta” como exposição do sujeito
ao outro, expressão de minha obsessão na responsabilidade pelo outro oprimido além
de mim. A luta permaneceria humana, contudo suplementada por uma ordem mais
grave que marca essa passividade pré-original e que interdita a passividade que se
mede pelo interesse, capaz de reestabelecer o jogo da essência na reapreensão de si
pelo eu, ainda que em atos de sacrifício e generosidade. Nestes termos, a dor
canalizaria esse buraco negro no seio de uma subjetividade em descompasso consigo
– ou, como quer Levinas, “puro déficit, um crescimento de dívida num sujeito que não
se reapreenderia, que ‘não junta as duas pontas’” – que é exposição ao outro, apesar
de si, como desinteresse. A dor aqui, bem como a sensibilidade vista acima, está para
além da capacidade de experenciar do sujeito no para si, não tendo relação com uma
atitude sofrida e assumida por ele. Como dívida colocada desde sempre, nunca
contraída, ela curiosamente somente se faz crescer à medida (subvertendo toda
medida) que, impelido em responsabilidade, vou reunindo supostamente os meios
para saldá-la (como na estrutura fraturada do desejo pelo outro, nas linhas iniciais de
Totalité et infini, tudo que se tece em responsabilidade neste vínculo ético do para-ooutro é insaciável e implacável, quanto mais responsável, mais o desejo e a dívida
aumentam,

bem

como,

quanto

mais

próximo

eticamente,

mais

distante

ontologicamente). Levinas conduz a passividade do sujeito na exposição ao outro que
se manifesta numa dor física inassumível, a despeito de si, como aquilo que abre a
possibilidade para ser explorado e não como decorrência da exploração. Dor que não
se confunde com aquela proveniente das violências a que estamos sujeitos, mas que,
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todavia, irradia esse vínculo pré-original e, portanto, temporal, que a subjetividade
encarna no real. Deste modo, diferencia-se o para-o-outro, apesar de si, da
corporeidade do puro sofrer da passividade do afeto, caracterizando-o como
padecendo constitutivamente de algo mais “humilde que o sofrer”, concernente a uma
subjetividade que se põe, digamos, sofrendo pela sua unicidade de responsável no mar
de encontros do real, se afirmando em passividade que reage sem se coagular num
ato115, sugerindo novos elementos para uma leitura outra do gozo, diferente daquela
que se apresenta em Totalité et infini e que aqui mencionamos somente como
referência.
Em síntese, e sempre para além dela, as modalidades da corporeidade (fadiga,
envelhecimento, o penoso do trabalho, dar-se, etc.) reúnem a radicalidade da
dimensão passiva do “para o outro, apesar de si, a partir de si” – oferecendo como
“sintoma” uma dor de outra ordem, ou somente a dolência dessa dor outra.
Passividade como dolência da dor que aponta, conforme Levinas, para uma iminência
na sensibilidade, sua vulnerabilidade, de suspender o próprio gozo, cedendo-se num
dar, como não indiferença àquele que me chega, em descompasso e aquém de sua
vontade, “tirando o pão da própria boca” como figuração da responsabilidade. Dar
como proximidade, desnudando-se daquilo que lhe é “mais próprio que a possessão”.
Esta dolência que precede todas as dores, pegada deixada do estalar de uma identidade
que até então se comprazia em si mesma no gozo, nas palavras do Levinas, “que vive
sua vida”. O dar-se no para-o-outro, apesar de si, suspendendo em si o para si é o modo
pelo qual a sensibilidade, da maneira como é concebida por Levinas, “goza a partir do
gozar e do saborear”. Assim como a essência e o seu Dito, o gozo guarda, como um
segredo, a possibilidade de sua própria suspensão, enviesado numa passividade que
acompanha o real reagindo, aquém de si, em responsabilidade por ele, zelando pela
irrigação relacional do sentido116.
1.4.5 O Único
Tudo aquilo que se inscreve no real é único e, enquanto tal, não está sozinho,
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pois requisitado, sem opção para declinar, como responsável desde fora, por um outro,
a cada novo instante como encontro com o novo que o passar do tempo nos reenvia. A
subjetividade se subjetiva no Dizer como passividade extrema que se expõe ao outro,
“um-na-responsabilidade”, contorcendo e ultrapassando até seu último abrigo ou
proteção capaz de lhe multiplicar – multiplicar generalizando, partindo e sobrepondo
características, criando camadas ao invés de as retirar, universalizando o singular
submetendo-o a uma totalidade de sentido, o preço do saber ortodoxo. Nesta linha
atormentada, não repousando em si e não coincidindo consigo, inspirado pela
recorrência de outros tempos – “in-quietude” –, significa revolvendo a “certeza que
recai sobre si”, resistindo à identidade (ou se identificando na não-identidade de quem
é atravessado por algo que lhe é outro e que lhe requisita desde outra margem) e em
se fazer presente no saber – passividade que não cede em sua radicalidade,
suspendendo o jogo que recomeçaria se ela fosse tomada em referência ao seu inverso
– desde a perspectiva ética levinasiana, em boa des-medida, o avesso quase nunca tem
um direito. É neste sentido, diante de uma subjetividade traumatizada, reafirmada
como singular a cada novo encontro na atribuição como único responsável pela
alteridade que lhe chega, que Levinas afirma que somente “a título excepcional, e por
abuso de linguagem, se pode nomeá-la Moi ou Eu”. Nomear, neste caso, é aplicar um
substitutivo do nome, um pronome, ao “único que fala”, dissimulando-o, tomando-lhe
pelo seu simulacro – relegando-o ao perigo do enclausuramento idealizante do sentido
sob o estatuto bem acabado de um conceito. Todavia, é como máscara ou persona do
único que o pronome deve ser recebido, segundo Levinas, apenas apontando ou se
remetendo para esse eu fraturado sempre “se evadindo do conceito”, “eu do dizer em
primeira pessoa, inconvertível absolutamente em nome, pois signo dado desta doação
do signo, exposição de si ao outro, na proximidade e na sinceridade”. Na recorrência
em que um alguém se põe, como um nó neste laço que se tece em responsabilidade na
temporalidade em que as alteridades se implicam – outro modo de ler a hipóstase
levinasiana a partir de Autrement –, a unicidade se verifica na sua indeclinabilidade
frente ao para-o-outro, assim como na impossibilidade de ser substituído nesta
responsabilidade, reafirmado em minha passividade profunda pela diacronia do
tempo do outro que permanece outro em surdina em mim, inviabilizando, portanto,
também, a possibilidade de assumi-la, sendo deste modo eleito neste traumático
encontro com a diferença. Perseguido pelos vestígios desse outro sob minha pele, an-
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arquia do Logos todo poderoso, desencontrado e sem abrigo, sou arrancado de mim,
vertido para o outro em responsabilidade. Na responsabilidade por este que me
questiona, eu sou único117.
Circulando por sua constelação de sentidos ou seu idioma próprio, Levinas
recupera a dimensão do Bem (seu modo de recepcionar o “Bem além do ser” de Platão)
e da Bondade para desenvolver outros pontos de contato em torno da questão da
unicidade e da eleição. A passividade do “eleito sem assumir a eleição” ou subjetividade
do sujeito, que em nada se assemelha “à passividade do efeito numa relação causal”,
para além do binômio liberade/não-liberdade, fecundaria seu sentido através de uma
“bondade apesar dela própria”. Essa bondade viria de um passado tão antigo e que,
diferentemente de uma escolha, nunca se fez presente (a bondade também se insinua
diacronicamente) e através de seu valor, bondade da bondade, se faria a única capaz
de equilibrar para melhor a violência da escolha. Como instância anterior em relação
à escolha, portanto, o Bem tem como eleito o único desde sempre, atestando-nos que
a passividade desse um, sua responsabilidade, não começa no Logos – logo, não tem
começo (“o fundo do Dizer jamais é propriamente dito”). Deste modo, a empreitada
pré-original do Bem sobrevém diacronicamente na consciência, como an-arquia,
espécie de defasagem que impede que um recaia em eu, se retomando como
contemporâneo de si em identidade e se coagulando em substância. Mais claro nas
palavras do próprio Levinas: “Unicidade sem identidade. Não identidade – além da
consciência que nela é em si e para si – pois já substituição ao outro”118.
Quando Levinas afirma que o sujeito “não está [ou é] no tempo, mas é a
diacronia mesma”, tomando nós a diacronia como uma intercorrência da
temporalidade, uma de suas expressões, costumamos sentenciar que a subjetividade,
em Levinas, é temporalidade. Se como quer Levinas, a unicidade do um é assinalada
através da diacronia, aquém da essência, é em virtude da exigência do incessante
encontro com o novo para tudo aquilo que nela se enraíza pela qual a temporalidade
se passa. Cada outro que me chega, vem de um passado tão antigo que nunca foi
presente, ou seja, reverbera em minha consciência diacronicamente – outro tempo
como reserva de sentido atravessando o meu, plantando a semente da loucura, em

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 94-95, todas as passagens, tradução nossa.
118 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 95-96, todas as passagens, tradução nossa.
117

78 | A realidade como temporalidade – Ética e Estética desde Autrement de E. Levinas

termos levinasianos. O Bem me convoca como único por esta fresta transmutando-me
em alguém: passividade radical, perseguido pelos rastros de um outro, cuja alteridade
me chama à responsabilidade, colocando-me do avesso em minha não-identidade –
recorrente, pois temporal –, sem abrigo, sou repelido em mim, expulso inclinando-me
ao para outro. Subvertido por outros tempos, envelhecendo, nu de minha própria
nudez, sou escolhido pelo Bem como único e insubstituível na responsabilidade por
aquele que, em relação a mim, precede os demais. A eleição, deste modo, não é um
atributo e sim um trauma. Trauma este que vem acutilar aquela dor de outra ordem
que se faz notar na fadiga, no esforço do trabalho, reafirmando minha condição de
passividade radical que, enquanto incapacidade de assumir aquilo que me atribui o
Bem, me revolve em responsabilidade, um e único de minha espécie – subjetividade.119
1.4.6 Prenúncio da substituição: Subjetividade e humanidade
Reconstruindo aos seus olhos o panorama intelectual diante do qual Autrement
se insurge, Levinas nos oferece uma contextualização sintetizada do momento de seu
pensamento e das escolhas que foram feitas. A filosofia hegemônica de então,
explorando “as possibilidades lógicas do pensamento e as estruturas dialéticas do Ser”,
desenvolve e encadeia seus conceitos na verdade, cuja combinação, respeitando
estritamente seus pressupostos (convenções), daria feições de um jogo ao pensamento
(Levinas em Autrement costuma aproximar criticamente sua concepção de essência à
figura do jogo). Se antes, por exemplo, a antropologia podia ser preterida como
“disciplina científica ou filosófica privilegiada”, sob a justificativa restritiva de que
“todo pensável atravessa a humana consciência”, a partir desse modo hegemônico de
conceber o pensamento que sustenta as ciências humanas no contexto em que foi
escrito Autrement (o Estruturalismo), essa depuração de todo pensável pela
consciência era tomado como “riscos de deformação”. Muito antes, Hegel tinha se
tornado o expoente da desconfiança em relação aos dados imediatos da consciência,
questionando a excepcionalidade do cogito que se punha como fundamento
respaldado na certeza da primeira pessoa, deslocando a verdade da evidência para a
“plenitude insuperável do conteúdo pensado”. No tocante a este aspecto, o
Estruturalismo da época, de modo geral, se coadunava com Hegel, verificando-se no
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“apagamento do homem vivente por detrás das estruturas matemáticas que se pensam
nele melhor do que ele as pensa” 120.
O condicionamento da consciência não é ignorado, nem a capacidade da
subjetividade humana de se enganar em suas próprias ilusões. Nenhum homem de
ciência se despe de sua humanidade para abordar outro homem, independentemente
da ascese a que foi submetido para se tornar um cientista. Todos estamos sujeitos ao
risco de tomarmos como real um desejo ainda desconhecido para nós mesmos, bem
como a manusear habilmente o jogo dos conceitos, cegamente de acordo com nossos
interesses, a ponto de traduzir em termos de ciência algum propósito escuso, servindose dela para disseminar uma ideologia, mesmo que sob o controle rígido de nossos
pares. Em conformidade com Levinas, foi Kant quem levou a sério a existência de
interesses no âmbito da razão teórica, subordinando-a à razão prática e, deste modo,
oferecendo um outro modelo de razão (o primado da razão prática sobre a razão teórica
em Kant é recorrentemente elogiado por Levinas em seus trabalhos). Já o
estruturalismo, na contramão, pretenderia contestar estes interesses privilegiando
uma razão teórica. Levinas, sempre mais próximo de Kant, nos aponta para o seu
caminho: “o desinteresse está além da essência”121.
O caminho escolhido por Levinas é o ser humano. Ele acredita que mesmo
tomando-se o homem como um objeto como qualquer outro e ignorando que é nele
que o saber pede passagem, as significações que através dele se mobilizam, se
articulam sem esmorecer sua riqueza de modo a orientar para “possibilidades
conceituais extremas e irredutíveis”, embaralhando limites, pilares de sustentação da
descrição das mais diversas estirpes (dialética, da ordem, do ser) e, deste modo,
rompendo o estatuto do possível, lançando-nos em direção ao extraordinário.
“Substituição do um ao outro, o imemorável passado que nunca atravessou o
presente, a posição de si como de-posição do Eu, o menos que nada como unicidade,
a diferença em relação ao outro como não-indiferença” são exemplos dessas
possibilidades conceituais extremas as quais o próprio Levinas foi conduzido. E
assumindo um tom crítico severo em relação ao dogmatismo, caracterizado por ele
como da relação matemática e dialética, Levinas denuncia uma necessidade deste
dogmatismo de excluir essas “possibilidades extremas de significações humanas”,
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 96-97, todas as passagens, tradução nossa.
121 Ibid., p. 97, tradução nossa.
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como horizonte alternativo ou espécie de saída, da ciência – ou “jogo das estruturas”,
cujas regras lhe atrelam intimamente ao ser. Significações essas, como vimos, que se
espraiam na proximidade, vinculando um homem a outro que lhe interpela, como
único e insubstituível na sua responsabilidade por ele 122.
Assim, ainda que se possa utilizar o “caráter condicionado do humano” (leia-se,
as suspeitas provenientes, conforme Levinas, da psicanálise, sociologia e política em
relação à identidade humana e, em consequência, a tudo que se cria a partir do “fato
humano”) em desabono da significância que perpassa as situações extremas da
realidade humana e para além dela, obrigando-nos a um outro modo de confeccionar
nossas categorias e interrelacioná-las para que possam, minimamente, fazer justiça ao
que está realmente em jogo nesta significação; todavia, em Levinas, a questão de
fundo, sem fundo, é outra: há uma dimensão anterior a essa – em que se busca uma
certeza ou essência que possa servir de fundamento para todas as coisas –, a qual
nunca se erige como origem e da qual, como uma inspiração, tudo deve, em certo
sentido, refletir (diferença radical entre ontologia fundamental e ética como filosofia
primeira). Na relação em que o outro me é próximo, o saber sobre nossa identidade é
destituído do seu peso ontológico e investido pelo horizonte ético, pois antes do outro
ser tomado como um exemplar do gênero humano, e pela gama de qualidades daí
decorrentes, ou seja, por uma essência qualquer, ele é o perseguido pelo qual sou
responsável, interpelando-me de tal modo questionador ao ponto de me requisitar
colocando-me em questão, como refém de sua alteridade, e em responsabilidade,
respondo transtornado de ponta a ponta, da expectativa de me realizar em essência
como “Eu transcendental” que não se confirma ao incessante despojamento “de tudo
que me pode ser comum com o outro homem” – daquilo que possa me recobrir e,
portanto, me substituir –, sendo eleito por ele como único, insubstituível neste parao-outro123.
Para Levinas, nos parece, todas as coisas no mundo são mais condicionadas que
o homem, causando espanto tanto a falta de segurança nele como fundamento, quanto
a “contestação da condição humana”. Muito antes de buscar no homem um
fundamento, Levinas o institui como sede da responsabilidade, não-lugar onde o laço

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 97-98, todas as passagens, tradução nossa.
123 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 98, todas as passagens, tradução nossa.
122

Grégori Elias Laitano | 81

ético entre todas as coisas se amarra em cada gesto de responsabilidade 124 . Desse
modo, para Levinas,
nada no mundo entrega mais imediatamente, sob sua alienação, sua nãoalienação, sua separação – sua santidade – que definiria o antropológico para além
de seu gênero; se pelas razões, não transcendentais, mas puramente lógicas, o
objeto-homem não deve figurar no começo de todo saber. As influências, os
complexos e a dissimulação – que recobrem o humano, não alteram essa
santidade, mas consagram a luta pelo homem explorado.125

No espectro levinasiano do real, o sentido não é criado pelo homem como
conhecimento, nem numa racionalidade que se valeria do homem como uma peça de
sua engrenagem, mas atravessa o homem convertendo-lhe em responsabilidade –
“Não é como liberdade que a subjetividade se impõe”. Implicado pelos restos da
alteridade em mim, trauma pela inviolabilidade do rosto do outro que me convoca,
acometido numa responsabilidade inescusável, eu me coloco “deposto de minha
soberania” – santidade. É como apátrida em si, estrangeiro e sem abrigo naquela que
costumava ser sua casa, pela visita recorrente e incômoda de muitas alteridades –
temporalidade –, alienação como sentido que impede o homem de ter o seu sentido
alienado126.
E mesmo não sendo o mais adequado, gostaríamos de marcar o fim do capítulo
com a passagem que o próprio Levinas encerra o segundo capítulo de Autrement,
testemunhando a capacidade do autor de amarrar as pontas de sua constelação,
inclusive seu arsenal mais crítico, na direção do tema que lhe conduziu nesta parte da
obra, qual seja, a linguagem:
Santidade que o presente estudo tenta liberar, não para pregar alguma via de
salvação (que aliás não haveria nenhuma vergonha em buscar), mas para
compreender, a partir da suprema abstração e da suprema concretude do rosto do
outro, estes acentos trágicos ou cínicos, mas sempre esta agudeza que continua a
marcar a sóbria descrição das ciências humanas, para explicar [rendre compte] a
impossível indiferença a respeito do humano que não chega a se dissimular
precisamente no discurso incessante sobre a morte de Deus, o fim do homem, e a
desintegração do mundo (a qual ninguém está em condições de minimizar os
riscos), mas cujos os escombros precedem a catástrofe ela mesma – ou como os
ratos abandonam o navio antes do naufrágio – nos chegam nos signos, já
insignificantes, de uma linguagem em disseminação.127

Ibid., p. 98, tradução nossa.
Ibid., p. 98-99, tradução nossa.
126 Ibid., p. 99, todas as passagens, tradução nossa.
127 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de
poche, 2013, p. 99, tradução nossa.
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O dizer é, portanto, a entrada pela porta dos fundos, quase indigente, da
significação temporal do real no âmbito da linguagem, reascendendo nela sua
dimensão constitutiva abafada no Dito – aquela que esculpe um rosto na letra que toca,
interrompendo a essência em seu próprio seio, pela responsabilidade que preserva
como reserva de sentido toda a multiplicidade deste.

2. TER NO OUTRO O CORAÇÃO QUE BATE PELO UNIVERSO: SOBRE A
ELEIÇÃO DO HUMANO NA TECITURA DA REALIDADE – NOTAS SOBRE
A SUBSTITUÇÃO

“Na fonte dos teus olhos
vivem os fios dos pescadores do lago da loucura
Na fonte dos teus olhos
o mar cumpre a sua promessa.
Aqui, coração
que andou entre os homens, arranco
do corpo as vestes e o brilho de uma jura:
Mais negro no negro, estou mais nu.
Só quando sou falso sou fiel.
Sou tu quando sou eu.
Na fonte dos teus olhos
ando à deriva sonhando o rapto.
Um fio apanhou um fio
separamo-nos enlaçados.
Na fonte dos teus olhos
um enforcado estrangula o baraço.”
(CELAN. Elogio da distância, trad. João Barrento)

O espelho d’água escolhido por Levinas para cercar e irradiar a fluência do
sentido que irriga o coração de sua obra como um todo, o capítulo em torno do qual
também Autrement foi escrito e estruturado, é o verso de Celan do poema Lob der
Ferne: “Ich bin du, wenn ich ich bin”. Embora tenhamos trazido a tradução de João
Barrento, para efeito de nossa reflexão filosófica, utilizaremos a tradução de Ricardo
Timm de Souza, mais próxima do literal, apreendida de suas aulas: “eu sou tu, quando
eu eu sou”. Se tomarmos o real como temporalidade, nossa interpretação do fundo sem
fundo em que a reflexão e a decorrente “cosmovisão” de Levinas se desdobra, o registro
do humano no seu tecido temporal se verifica na exigência de se relacionar com aquilo
que lhe é externo (alteridade) e, como tal, lhe excede naquilo que poderia render-lhe
um lugar privilegiado no cosmos, como senhor do sentido, sua racionalidade, nos
termos em que é concebida hegemonicamente. Porém, de outro modo, exposto
passivamente à violência traumática do encontro – o risco de aniquilamento é sempre
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premente, a miséria da mortalidade humana –, aquilo do outro não sobrevém somente
como ameaça, mas como vestígio daquilo dele não apreensível em termos de
compreensão, que me coloca em questão, que me desperta para a vivacidade do sentido
para além daquilo que eu possa domesticá-lo dentro dos meus domínios. A diferença,
em Levinas, lê a subjetividade pelo avesso sem direito. Paradoxalmente, aquilo que me
obriga à reflexão, a alteridade, na sua desmesura, também me questiona, obrigandome a me relacionar com ela de outro modo, para além da inteligibilidade, porém de tal
modo significativa que passa a constituir essa inteligibilidade mesma: a partir da
responsabilidade. Aquilo que me liberta da totalidade de sentido em que meu mundo
se erige é a visita pela porta dos fundos, no apagar das luzes, dessa alteridade radical,
cujo passar do tempo, sua fatalidade, nos exige – lembrando que o outro em Levinas
vem precariamente à luz, subvertendo a presença, sob a forma de vestígio, o
testemunho daquilo que já se foi. Transtornado por aquilo que não dou conta, mas que
me absolve do meu peso ontológico de senhor do sentido, inspirado por sua novidade
radical, reenviado a mim sem encontrar repouso, des-identificado na resistência do
real frente ao meu fazer-se identidade através do mundo – pois diante de um encontro,
ninguém é mais o mesmo, despido até a nudez dos recursos capazes de absorver o que
lhe cerca – sou impelido à responsabilidade por este outro – cuja reserva de sentido
em relação a mim, sua exuberância, mantém a pluralidade de sentidos do real –, não
como uma escolha que eu possa fazer (ele vem de um passado tão antigo que excede o
meu presente e me toca diacronicamente – intercorrência do temporal em que os
muitos mundos se relacionam sem abrir mão da alteridade de cada um, a eticidade da
temporalidade), mas como incondição de algo absolutamente outro que passa a me
constituir à minha revelia, verificando-se como condição de minha subjetividade ou,
em outras palavras, minha inscrição temporal. Eu sou eu na responsabilidade por
aquilo que me abisma, ou seja, por aquilo que mantém vivo o florescimento do sentido
ou o tempo em mim (eu não resisto à passagem do tempo, seu caráter desagregativo,
porém, no jogo da essência, o logos parece sustentar uma certa imunidade frente à
diferença), na medida desmedida em que me faço responsabilidade pela única
correspondência justa desse real que me constitui, sua pluralidade: eu sou tu, quando
eu eu sou. O sentindo se desloca de um eu ideal para a relação que institui ou elege um
sujeito real desde fora, obrigando-o à responsabilidade por aquilo que lhe qualifica ou
lhe inaugura – modo pelo qual a subjetividade se faz temporalidade, amarrando o laço
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ético que envolve os muitos mundos em sentido. O lugar nem tão privilegiado do
homem no cosmos é, portanto, como sede da responsabilidade, o nó que lhe enlaça
eticamente à temporalidade. Neste sentido, a condição do humano, essa
responsabilidade, ficaria melhor ilustrada na figura do feminino, ou como quer
Levinas, na matriz ou, ainda mais especificamente, na mesma linha etimológica, pela
maternidade – a ilustração com acento mais forte daquilo que significa ter o outro em
sua própria pele.
2.1. PRINCÍPIO E AN(ARQUIA)
A escolha do homem como sede da responsabilidade, como aquele que amarra
as pontas reafirmando o laço ético que se tece na realidade temporal, requer um modo
outro de conceber a subjetividade, não aquele que parte da consciência como estamos
habituados em filosofia. Na consciência como relação com os seres, estes são
identificados a partir de suas “silhuetas” pelas quais eles aparecem. Se conseguirmos
verificar que o tempo que se passa incide como intervalo na consciência de si,
impedindo, por um lado, sua monotonia extrema como a de um bloco maciço, porém,
por outro, viabiliza sua retomada por si própria – modo pelo qual a consciência, em
certo sentido autoimune, espacializa o tempo, fracionando-o como momentos seus,
estendendo-os em presente – tornando a “vida subjetiva”, sob o estatuto de suas
espécies, em sua relação promíscua com o ser, o perder e o se retomar desse ser mesmo
para “se possuir se mostrando, se propondo como tema, se expondo na verdade”. O
fracionamento identificante do tempo não se presta à plasticidade da imagem, o seu
durante, mas às pretensões auto-promulgadoras do espírito. A correspondência nãoarbitrária da dispersão de elementos para com uma idealidade – certamente o
imediato comunica algo de si que corresponde nesta mediatização – é reflexo de uma
estrutura dada de antemão que opera de modo silencioso no âmbito da linguagem –
sua dimensão totalizante. “Tomar consciência de um ser é, portanto, sempre, para este,
ser apreendido através de uma idealidade e a partir de um Dito. Mesmo um ser
empírico individual se aborda através da idealidade do logos”. A consciência como
expressão de uma subjetividade, neste sentido, é uma engrenagem na “articulação de
um acontecimento ontológico” – a abertura para inteligibilidade em um tema, modo
pelo qual o verbo ser ganha contornos de verbo ter numa espécie de possessão de si, se
viabiliza na temporalização da essência. O desvio da idealidade, o se perder, não é bem
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um desvio, uma vez que lhe conduz à coincidência consigo, realizando o movimento
do ser e da essência, garantido de saída pela arché do logos como aquilo que torna
possível o horizonte de sua exposição temática – princípio colocado na origem. Para
Levinas, pois, a aventura do ser é uma falsa aventura na qual o advento do
desconhecido não oferece nenhum risco, amortecido e inofensibilizado em sua
alteridade, incidindo em seus domínios na medida em que se amolda ao estabelecido
previamente, ao que já é conhecido – “Para a tradição filosófica do Ocidente, toda
espiritualidade pertence à consciência, à exposição do ser no saber”1.
A tradução levinasiana da subjetividade excede a consciência, inspirando-a,
transpondo o saber, escapando-lhe ao passo que lhe qualifica, pela sensibilidade como
proximidade – ou relação com o outro –, encontrando “na linguagem por detrás da
circulação de informações”, a literalidade do real numa mão que se estende à outra e
lhe toca – a relação com o outro, deste modo, em sua incomensurabilidade pela arché,
resiste à exposição num tema, questionando o esquematismo ao reverberar como
descompasso frente ao movimento de identificação no logos. Aquilo que não pode
estar contido num tema e não vem à luz numa presença, corta a consciência como que
através de um ponto cego, extremamente perturbador (incidência da obsessão), que
se materializa, mantendo sempre sua exterioridade, num contato concreto. Como
temos insistido, o sentido aqui não parte de uma doação pela consciência convocada
pelo vazio daquilo que se procura ou indiferença – reafirmação do paradigma da visão
cuja significação se dá na tematização por um signo trazendo à presença –, mas da
transcendência ou exterioridade, como perseguição da consciência, nela própria, por
algo que nela não se resolve, invertendo-a num para-o-outro, significação num gesto
de responsabilidade – aquilo que poderia ser tomado como um “defeito da intuição” é
a “excedência da responsabilidade”. Levinas localiza neste não-lugar do para da
relação, a minha responsabilidade pelo outro, “significância de seu próprio
significado” como Dizer, dimensão anterior que se mostra sob a infidelidade de uma
traição no Dito. O Dito é a expressão do modo como o logos aborda o movimento de
transcendência da responsabilidade, desprovendo-lhe de sua significância própria ao
apresentá-lo a partir de si, estendendo-se num presente, expondo-o ao recolhê-lo em
seus domínios (imanência) como se fora condição de sua fenomenalidade – como de
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.156-157, todas as passagens, tradução nossa. No tocante à última passagem traduzida, seguimos
a solução encontrada pelo tradutor espanhol.
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fato, algumas vertentes da filosofia o consideram (Levinas, no entanto, como
verdadeiro herdeiro da fenomenologia, lhe contra-assina). Porém, esse vínculo que se
amarra na proximidade sobrevém transcendência como exterioridade radical e,
proveniente de um passado que nunca foi presente, não se mede por presente algum,
contudo perpassa-o como alteridade, sem se fazer percebido, tirando-lhe o sossego. No
idioma levinasiano, também já explorado por nós em outros momentos, a maneira de
ler pelo avesso o presente estremecendo-o e, ao mesmo tempo, resistindo-lhe a luz, se
verifica através do vestígio [trace], cuja definição, nas palavras do autor, merece o
registro: “modo de passar inquietando o presente sem se deixar investir pela arché da
consciência, estriando em listras a claridade do ostensivo” 2.
A subjetividade, em Levinas, se constitui na relação com o outro, deslocando a
questão do sentido do logos doador para a incomensurável relação do um-para-ooutro que lhe obseda – justamente, como vai ficando mais claro, o giro do sentido,
temporalidade significante, que vem a inspirar, a seu modo, o logos. Como o impassível
de se medir pela consciência que se viabiliza em vestígio do imemorial, a relação com
o outro na proximidade nada tem da indiferença da vizinhança espacial –
ontologicamente, a distância infinita entre os mundos permanece –, nem da paz de
cemitério do saber onde “tudo se iguala” – ela é eleição do eu pelo outro como único
na sua responsabilidade por ele. Insistimos, como não-lugar da responsabilidade,
utopia, tecido ético do real temporal, a relação de proximidade não pode ser
confundida com uma vizinhança geométrica – pois a espacialização do tempo seria já
um dos modos possíveis de retorno à subjugação nos domínios do logos
representacional. É como atribuído pelo outro que somos próximos, refém dele no umpara-o-outro, implicado a ele naquilo que dele, sua alteridade, irrompe minha
consciência em surdina e, sem por ela ser resolvido em bons termos, a transtorna –
dever anterior a todo compromisso, pois incutido por um tempo que atravessa o meu
tempo, vindo de um passado muito antigo, inclusive “’mais antigo’ que o a priori”,
dever anacrônico que concentra o peso de todas as injustiças já perpetradas. Levinas,
mais uma vez, desenovela o fio da passividade, caracterizando essa subjetividade em
relação com a exterioridade por um modo de ser afetado que não pode ser assumido
ou travestido em espontaneidade – essa relação onde “o sujeito se afeta sem que a fonte

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 157-158, todas as passagens, tradução nossa.
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da afetação se faça tema de re-presentação” é chamada, pelo autor, de obsessão – logo,
a relação não é ação, tematização ou posição. Ora, como quer Levinas, nem tudo que
está na consciência é colocado por ela3.
Diacronicamente, portanto, a obsessão tanto abre uma via pela qual “transtorna
a consciência” e a “atravessa à contracorrente, se inscrevendo nela como estrangeira”
(“como desequilíbrio, como delírio”), “desfazendo a tematização, escapando ao
princípio, à origem, à vontade, à arché”; bem como reproduz a via comum da
consciência, contudo não sem restos, manifestando-se traída, tematizada num Dito.
Tensão entre temporalidade e logos cujo resultado é um movimento com sentido de
movimento, anárquico e sem fim, onde a consciência é, a cada instante, convidada a
se reconfigurar e seus frutos obrigados a guardar, a partir da exterioridade que não
cessa de os visitar, a possibilidade de vir a ser a transformação que neles sobrevive
abafada – testemunho de que, em Levinas, pensar é sempre ultrapassar as próprias
possibilidades do pensamento, pois desde sempre implicado pela alteridade, vestígio
destes tantos outros que me chegam4.
Como mais uma de suas intercorrências, a temporalidade se verifica na
subjetividade como esse fundo sem fundo, a an-arquia, pelo qual o sentido, sempre
relacional, irriga a consciência em cadeia. A espessura da temporalidade, a realidade
como lastro, também se costura obrigando as alteridades a se relacionar, inviabiliza
que algo se cristalize como um fundamento ao passo que tece uma rede na qual, sob o
modo de questionamentos, heteroafetação, o tempo de um penetra o de outro sem
abrir mão, cada qual, de sua exterioridade, vinculando um ao outro na
responsabilidade, uma vez que é do trauma de cada encontro que vive minha
subjetividade, loucura que a desperta. Caracterizando a an-arquia, Levinas a diferencia
tanto da desordem, que em oposição à ordem, apenas configuraria uma ordem outra,
bem como de um “campo de consciência difuso” que entendido como um estágio
precedente à atenção, já estaria sendo medido pela consciência. A anarquia suspende
o jogo da ontologia (“consciência onde o ser se perde e se reencontra e, assim, se
esclarece”) transtornando o ser para além destas alternativas – se faz persecução num
eu que vai se despindo de sua idealidade e ganhando carnalidade, desenraizando-se ao
passo que se investe de temporalidade, “anacronicamente atrasado” em relação ao seu
Ibid., p. 159, todas as passagens, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 159, todas as passagens, tradução nossa.
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presente (impossibilidade de ser alcançado por ele), sem sequer poder pensar, em
sentido estrito, aquilo que lhe roça, modo como o outro ressoa no mesmo,
transformando-o. A persecução modaliza a deserção da consciência em que o “Eu se
afeta”, não como expressão de alguém que se torna louco, mas de uma passividade
radical pela qual a consciência se inverte (ou subverte a intencionalidade, na qual
“sofrer é sempre também um assumir”, “já origem e arché”). A assunção no seio da
intencionalidade, dessa forma, não se restringe àquela que corresponde a uma
intenção voluntária tão somente; muito mais abrangente, ela reflete o estabelecimento
de um começo. Ser acolhido num pensamento é ver reconhecido algo do dado no
projeto pelo qual esse pensamento mesmo se erige – é estar desde sempre à mercê de
seus poderes. Aquilo que viria transtornar uma consciência se apresenta, quer dizer, é
suspenso do seu fluxo temporal ou tem sua temporalidade espacializada, entabulada
num presente que perdura, adentrando domesticado no horizonte do previsível e,
assim sendo, “se manifesta a priori desde a primeira vez”, presta contas a uma origem,
distanciamento infranqueável que o mantém disponível como se estivesse à mão, se
re-presenta como uma vacância necessária ao acolhimento. No mesmo sentido,
manejando conceitos husserlianos, tomados de maneira bastante ampla, Levinas nos
conduz pela consciência intencional na qual e pela qual esse além ou aquém se
realizaria, “se oferec[endo] à protensão” (servindo à projeção do porvir pelo presente
ou sendo domesticado por ele sob a forma de previsibilidade), “se interval[ando] de si
na retenção” – intervalo necessário para a retomada de si na identificação 5 –, e aponta
para a conclusão desse círculo da consciência, totalização do sentido na identificação
entre ser e pensar, nos direcionando para Hegel:
Esse jogo no ser é a consciência mesma: presença a si pela diferença que é,
simultaneamente, a perda de si e os reencontros na verdade. O para si da
consciência é assim o poder mesmo que o ser exerce sobre ele próprio, sua vontade,
sua primazia. Ele se iguala a si e se possui. A dominação está na consciência como
tal e Hegel pensava que o Eu [Je] somente é a consciência se dominando na
igualdade a si, nisso que ele chama “a liberdade dessa infinita igualdade”. 6

A an-arquia no sentido levinasiano não é um princípio, como gostariam muitos
anarquistas, e precede a sua acepção política ou anti-política. Tomá-la como princípio
seria transformá-la naquilo pelo qual ela se insurge: outra ordem (a da desordem)
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 160-161, todas as passagens, tradução nossa.
6 Ibid., p.161, tradução nossa.
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soberana na origem de todas as coisas – um fundamento totalizante, como a arché do
logos. Sob o olhar levinasiano, a an-arché sobrevém um fundo sem fundo, expressão
de uma temporalidade desestabilizante que se passa não deixando inalterado nada que
se inscreve em seu tecido temporal, cuja principal característica seria uma perturbação
radical “que torna possíveis os instantes de negação sem nenhuma afirmação”. Essa
negação radical inviabilizaria, conforme Levinas, que o Estado se edificasse num todo
– em linhas mais gerais, que o sentido se totalize7. Em relação ao ser que se possui na
igualdade e uma consciência que se faz toda liberdade, igualdade de si para consigo,
pela qual mede toda responsabilidade (limitando-a aos seus interesses), a an-arché se
insinuaria pelo corte perturbador que a obsessão através da proximidade significa
frente a esse processo de totalização do sentido. A possibilidade de uma paixão (no
sentido etimológico da palavra) no seio da consciência, cuja fonte ativa não seria
resolvida intelectualmente pela claridade intencional da própria consciência, é uma
aposta na exterioridade, para além da objetividade, aquém de toda espacialidade, e
que não caberia nunca num tema – alteridade an-árquica, subversão no âmago da
arché8.
Na constelação de sentidos levinasiana, a responsabilidade pelo outro, jamais
derivada de um compromisso prévio, amarra o laço ético que se compõe em torno da
temporalidade do real, utopia do sentido que se “desenha como estrutura metaontológica e metalógica desta Anarquia”, suspendendo o logos pelo qual a consciência
costuma se retomar. Paixão radical do sem a priori – consciência acometida, apesar
de si, antes de construir uma imagem daquilo que lhe chega. No âmago da consciência
se verificaria, deste modo, os rastros da persecução pelo outro: responsabilidade para
além de uma resposta proveniente do logos ou um colocar em questão anterior a todo
questionamento – pré-originalidade do sentido, fundo sem fundo da solidariedade 9.
2.2. A RECORRÊNCIA: TORÇÃO DE SI COMO EXPULSÃO DO SER EM SI
NO PARA O OUTRO
Traduzida para nós através de uma de suas ilustrações que julgamos mais

Ibid., p.160, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.161.
9 Ibid., p. 162, tradução nossa.
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ricas, inclusive merecendo destaque figurando no título de um de nossos artigos sobre
o pensamento do autor 10 , e retomando mais uma vez, a recorrência é apresentada
como um eco que precede a ressonância da própria voz (neste momento de
Autrement, “som que ressoaria em seu próprio eco”). Testemunhando que a
subjetividade não se esgota pela consciência no sentido corrente, para além ou aquém
dela e do ser que ela articula e é articulada como num jogo, o termo em recorrência
deve ser compreendido como uma espécie de si mesmo como exílio de si, “expulsão
fora do ser em si” – retorno a si, sem possibilidade de repouso, que já é uma remissão
sempre para além de si, como uma virada do sentido pela responsabilidade em direção
ao próximo, “provocado” (aqui merece o cuidado que se convencionou dar através das
aspas) sob a forma de atribuição externa (questionamento anterior à pergunta que me
toca para além do controle do logos), sempre anterior a um começo que se pudesse
estabelecer, portanto, de modo anárquico – diacronia do imemorial. Como um
traumatismo desidentificante que me identifica através de uma expulsão nisso que me
escolhe antes que eu possa me instalar e, provido de recursos, eu possa me mostrar. É
como apátrida e sem provimentos que sou atribuído – como Abraão e não Ulisses – e
reenviado a mim mesmo, incessantemente, sem poder me recolher – possuir-me a
mim próprio – numa identidade fixa, refém antes do a priori. Retorno como o brotar
de uma responsabilidade, ou irrigar temporal do sentido numa subjetividade que se
coagula como entre-lugar onde, sem repouso, se inverte ou se retorce no para-o-outro
em que o horizonte ético se abre como mais um fio que se ata – nó singular como
singular e insubstituível ele é em sua responsabilidade pelo outro11.
Levinas estaria nos oferecendo, deste modo, mais um elemento de um “modelo”
diferente de subjetividade em relação àquele predominante em Filosofia a partir da
tradição do idealismo, especialmente em sua figura mais forte, Hegel, cuja tela pintada
por Levinas, dando contornos a esse idealismo, passamos a retomar. De modo geral,
para o autor, o idealismo fornecia uma equivalência entre sujeito e consciência
(“redução da subjetividade à consciência de si”), através de uma identidade entre
substância reificada e para si da consciência. Identificando diferentes figuras de

Cf. LAITANO, G. E. “Eco que precede a ressonância da voz - temporalidade, substituição e poesia:
sobre a intriga enigmática da linguagem na obra de Emmanuel Levinas”. In: CARVALHO, Marcelo et
al. (Org.). Filosofia Política Contemporânea (Coleção XVI Encontro ANPOF). 1ª Ed. São Paulo: ANPOF,
2015, p. 335-346.
11 LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 162-163, todas as passagens, tradução nossa.
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substância e sujeito, inclusive esvaziando a “substantividade da substância em relação
com a consciência de si”, pretendia superar o dualismo ser e pensar, concebendo a
filosofia como descobrimento progressivo do ser a si mesmo – essência do ser tomando
as rédeas de seu processo de ser como vigilância implacável na possessão de si, ou seja,
o saber não viria a “se acrescentar ao ser do ente”, mas se realizaria no movimento da
essência, sua temporalização (mais uma prova de que a essência como ontologia se
realiza a partir do logos, com o ser do ente se resolvendo pela consciência). Levinas
coloca Sartre na mesma linha de Hegel, como aqueles que concebem o si mesmo a
partir do para si, ou seja, porta de entrada para a identidade do eu viabilizar-se como
uma dobra da essência sobre si mesma. Verifica-se como abstração o aparente caráter
de um si mesmo como sujeito de si (que teria em si sua própria condição), ao
percebemos sua quase diluição na “concretude” do desdobramento da “Consciência de
Si” (“ostensivo do ser na História” ou “estiramento do tempo”), no seio da qual
“rupturas e reencontros” somente servem à mostração do ser para si próprio. Assim, a
essência como tempo reproduziria o “absoluto do Retorno a si”. As modalidades do
empírico e do imediato pelos quais são encontrados os entes ou sujeitos, respeitando
a diretriz já contida no trabalho dialético do negativo, prestariam contas a essa
consciência de si universal (o Espírito), como momentos cuja indicação hermenêutica
que interessa (ou, praticamente, o fechamento do sentido) procederia “da identidade
devida a sua posição no sistema” – todo no qual tudo se absorve12.
Dentro do registro do passado imemorial – a “cosmovisão” que se depreende de
Levinas implica, como temos visto, um tomar a sério da temporalidade na constituição
da subjetividade –, passado impassível de se converter em presente, para o autor, a
recorrência a si estaria atada ao tempo de um nascimento ou da criação, cuja criatura,
órfã ou ateia, ignoraria esse vínculo com o progenitor ou o Criador, permanecendo nela
como um vestígio ao qual não tem acesso, uma vez que, presente em suas memórias,
teria de o assumir como começo. “Em si já fora de si”, “torcido sobre si em sua pele”,
“um sem dualidade alguma”, cuja inquietude não se compraz com o movimento de
iluminação na consciência – “dispersão em fases, exteriores umas às outras, num fluxo
de tempo imanente”, relaxando para em seguida apertar, esclarecendo-se no intervalo,
ao se interromper e logo se reencontrar (jogo de retenções e propensões, segurando o

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 163-164, todas as passagens, tradução nossa.
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passado e “mordendo o porvir”). Não se verifica como “polo ideal de uma
identificação”, respaldado por “um misterioso esquematismo do discurso”,
promulgando-se como Mesmo a partir das silhuetas do real que retém para si.
Também não se submete ao ritual de identificação dos entes que, tais como “ditos sem
desdito”, sobrevêm tematizados na consciência. Portanto, como ambiguidade
enigmática, cuja viabilidade no limite da materialidade não se restringe ao aparecer
como discurso, extrapola o fenômeno e a fenomenologia (“jogo de vitrines e
dissimulações”). Porém, a recorrência a si, que também se articula em
responsabilidade como Dizer, qualifica de outro modo a linguagem no seio da
mobilização dos mais variados elementos da estrutura sintática que vislumbraria
absorvê-la, reconstituindo-a em identidade no Dito – “a singular torção ou contração
do si mesmo”, “refugiado ou exilado em seu próprio pleno” – até a inversão ou fissão
no para-o-outro é carregada na linguagem corrente permanecendo como outra no
discurso, infidelidade que respira desdizendo-se pelas frestas do Dito. Daí a predileção
levinasiana pelos verbos pronominais, que trazem consigo já na grafia os rastros desta
torção (“-se”), ou seja, não o resultado de uma ação, mas a matriz (não-lugar onde algo
é gestado – referência ao feminino) das relações que estes verbos pretendem exprimir
– “a evocação da maternidade nesta metáfora nos sugere o sentido próprio do simesmo”13.
Se se trata também de uma gestação – a subjetividade levinasiana é apresentada
também pela figura da maternidade –, por certo, a recorrência irresgatável do simesmo é outro modo de articular aquela passividade absoluta que está no coração do
gesto ético em proveito da dimensão relacional em que a subjetividade se constitui. O
si-mesmo, deste modo, não se coloca, mas é colocado pela persecução da alteridade
que se verifica à revelia de mim mesmo, suspendendo toda assunção que poderia me
reanimar em para si – fazer-se temporalidade é prover-se passivamente pelo
entrecruzamento de outros tempos que não cabem no presente pelo qual eu gostaria
de resolver a realidade, re-presentando. Investido por aquilo que se abre nesta falta –
subjetividade fraturada no tempo –, reafirmada a cada novo instante (encontro), é que
o incessante retorno ao si-mesmo é uma torção, um ser colocado do avesso, cuja
impossibilidade de repouso em si é um empurrão, uma expulsão, uma inversão em
responsabilidade por isso que me liberta da escravidão dos meus próprios interesses.
13Ibid.,

p. 164-165, todas as passagens, tradução nossa.
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O reenvio da recorrência a si-mesmo aquém do presente que Levinas sublinha,
“presente onde toda identidade identificada no Dito se constitui”, é expressão desse
laço temporal que vai se amarrando ou significando em cada gesto de responsabilidade
e que, enquanto alteridade que atravessa transtornando o presente, se viabiliza como
seu lastro – aquilo do real que identificado num dito é, de certo modo, relegado em
favor da recuperação do logos como origem, mas, excedendo-o, incrusta-se nele,
reverberando nele para além dele. É neste sentido que compreendemos a afirmação de
Levinas de que é preciso ater-se a recorrência do si-mesmo por detrás do “estiramento
da essência” para que seu movimento seja possível 14 (já resgatamos algumas vezes
anteriormente também o modo pelo qual a temporalidade sobrevém intervalo na
temporalização da essência, viabilizando que ela se desencontre para poder se retomar
num movimento sem qualidade de movimento em que o presente se estende).
Recuperando as palavras do próprio Levinas:
A ruptura do “eterno repouso” pelo tempo onde o ser se faz consciência e
consciência de si se igualando após a ruptura, supõe o si-mesmo. Apresentar o nó
da ipseidade no fio direto da essência sobre o modelo da intencionalidade do para
si, ou como abertura da reflexão sobre si é colocar uma outra ipseidade atrás da
ipseidade que se gostaria de reduzir.15

Através da recorrência do si-mesmo, o autor está nos indicando os novos
contornos que ele dá para a problemática da hipóstase 16 em sua obra a partir de
Autrement. Deslocando – e, desta forma, reescrevendo – o si-mesmo como
“proveniente de sua própria iniciativa” numa consciência que se dirige, em seu jogo,
para a plenitude da Ideia, identificando-se consigo própria na livre iniciativa
totalizante que reúne tudo numa única dimensão, sem restos – modo pelo qual o

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 165-166, todas as passagens, tradução nossa.
15 Ibid., p.166, tradução nossa.
16 Para que se possa localizar minimamente esta mudança, vejamos um recorte de passagens sobre a
hipóstase em Da existência ao Existente: “A hipóstase, a aparição do substantivo, não é somente a
aparição de uma categoria gramatical nova, ela significa suspensão do há anônimo, a aparição de um
domínio privado, de um nome. Sobre o fundo do há surge um ente. [...] Pela hipóstase o ser anônimo
perde seu caráter de há. O ente – o que é – é sujeito do verbo ser e, por isso mesmo, exerce um domínio
sobre a fatalidade do ser que se tornou seu atributo. Existe alguém que assume o ser, de agora em diante
seu ser. [...] O presente não é uma porção da duração, ele é uma função dela: ele é essa vinda a partir de
um si mesmo, essa apropriação da existência por um existente que é o ‘eu’. Consciência, posição,
presente, ‘eu’, não são inicialmente – embora o sejam finalmente – existentes. Eles são eventos pelos
quais o inominável verbo ser se transforma em substantivo. Eles são a hipóstase” (LEVINAS, Emmanuel
(1947). Da existência ao existente. Trad. Paul Albert Simon e Ligia M. de Castro Simon. Campinas:
Papirus, 1998, p. 100).
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racional ganharia espessura e completude e a dimensão relacional do real se esvaziaria
nesta relação sempre intermediada, posta como “consciência de si”; para aquilo que,
estrangeiro em sua própria pele, pois requisitado desde fora por aquilo que o perpassa,
retorna a si revertido, posto do avesso e sem repouso, se invertendo e fazendo-se
significação no para-o-outro, coagulando-se, reafirmando sua inscrição na
temporalidade pela responsabilidade em relação aos outros – releitura pós-Autrement
da hipóstase. Levinas caracteriza a hipóstase, nestes termos, como uma “intriga
anárquica”. Com isso ele quer dizer não se tratar do contrário de qualquer liberdade –
“livre compromisso tomado num presente ou num passado rememorável”, extensão
mesma deste presente –, nem de uma “alienação de escravo”, o que seria relegar ao
lugar comum, como uma falta suplementável ao posso que se avança no
desbravamento dos recursos do ser, esta “gestação do outro no mesmo que esta
responsabilidade pelo outro significa”, sua inspiração, permanecendo nele como
alteridade, pois proveniente de outra ordem e, portanto, regando-lhe com novos
horizontes naquilo que o colocar em questão se presta a vivificar o sentido, a fazer-se
tempo. No idioma levinasiano, é “exposição às feridas”, “o sentir da responsabilidade”,
no qual o si-mesmo é convocado desde a exterioridade como insubstituível, “como
votado, sem demissão possível aos outros”, modo pelo qual responde à sua condição
temporal, “encarnado pelo se ‘oferecer” – pelo sofrer e pelo dar” – e, desta forma, como
único, como expressão de uma passividade radical, “não dispondo nada” (sem
recursos que possibilitem uma escolha entre assumir ou não a convocação), “reduzido
a si” como “expulso em si fora do ser”. Curioso “exílio ou refúgio em si” desprovido das
“condições” de sustentação, como as “coberturas” e “desculpas” presentes
“abundantemente” na “essência exibida no Dito”. Na responsabilidade como eleição,
atribuída desde fora sem a possibilidade de deserção, se verifica um sujeito e a
prosperidade do sentido proveniente de uma relação, não de submissão de um ao
outro, mas, diacronicamente, de diferentes tempos desestabilizando as certezas, uns
dos outros. O si-mesmo atribuído na responsabilidade, deste modo, é o lastro de
realidade necessário a “unidade ideal” na “identificação do diverso pela qual, na
anfibologia do ser e do ente, significa o ente”. Como quer Levinas:
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A hipóstase se expõe sobre o modo de um acusativo como si-mesmo, antes de
aparecer no Dito do saber como portador de um nome. É esta maneira de oferecer
sua passividade como um inverso sem direito que buscaria aproximar a metáfora
de um som que somente seria audível em seu eco.17

Em relação ao movimento de retorno a si da consciência, a hipóstase permanece
aquém, somente se mostrando naquilo que, como uma “máscara”, se constitui no seu
emprego pelo ser na figura do ente, pois, como destaca Levinas, “o acontecimento onde
se acusa esta unidade e esta unicidade da hipóstase não é a apreensão de si na
consciência”. A “atribuição a responder” do “si como si” sem a possibilidade de
deserção está “aquém do jogo do ser” e do presente, é “mais velha que o tempo da
consciência acessível à lembrança, em seu ‘profundo outrora’” – no si do si-mesmo,
como um exílio em si (ou já desde sempre atravessado pelo seu fora) da consciência de
si que concede a ela um qualificativo, o único se encontra ou se desencontra “separado
do ser”18.
Em Levinas, portanto, o sujeito não se reduz à consciência, bem como a
consciência ao conhecimento no sentido estrito – o si-mesmo da consciência como
hipóstase não é “novamente consciência”, mas aquela dimensão anterior enraizada no
tecido temporal em que o sentido ético se desdobra e a subjetividade ganha corpo (“é
em consequência desta hipóstase que emerge substantivamente a pessoa como uma
identidade injustificável por ela mesma e nesse sentido empírico ou contingente,
resistindo em sua estância à erosão do tempo e da história, quer dizer, ferida pela
morte sempre violenta e prematura”), conferindo a esta consciência sustentação e
requalificando-a nesta trama da responsabilidade, seu balizador. Trata-se, certamente,
de um novo modo de compreender a consciência, cuja hipóstase, dimensão anterior
como expressão do fundo sem fundo anárquico pelo qual o real temporal movimenta
o mundo, o tempo que se passa, é uma identidade fraturada anterior ao “para si”, não
sendo o modelo germinal “da relação de si a si que é o conhecimento”, mas sua
condição de possibilidade (“se o retorno a si do conhecimento – a verdade original do
ser –, a consciência, pode se realizar, é que já se produziu uma recorrência da
ipseidade”) ainda que conspirando para a interrupção do seu jogo de interesses (“nem
visão de si por si, nem manifestação de si a si, o si-mesmo não coincide com a

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.166-167, todas as passagens, tradução nossa.
18 Ibid., p.167-168, todas as passagens, tradução nossa.
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identificação da verdade, nem se diz em termos de consciência, de discurso e de
intencionalidade”). O eu levinasiano, a passagem de uma idealidade se transmutando
num alguém, identidade na desidentifição de um desencontro consigo próprio
decorrente de uma eleição questionadora vinda do encontro com uma alteridade
exterior, é uma reconfiguração da ipseidade “a partir da alma, da sensibilidade, da
vulnerabilidade, da maternidade e da materialidade que descrevem a responsabilidade
pelos outros”19.
Sob outra perspectiva, na mesma linha de reflexão, conforme o filósofo, sua
releitura da hipóstase configura uma “inversão no processo da essência” que
consistiria numa “retirada fora do jogo que o ser joga na consciência” pela in-condição
proveniente da exigência ético-temporal de relacionar-se com o que lhe obseda pela
sua alteridade radical, subversão da presença que se faz notar como abertura de novos
universos em meu mundo de sentido, abertura a qual me liberta do sonho totalizante
que faz da inversão em responsabilidade pelo outro também uma questão minha
apesar da minha impossibilidade de assumi-la como um problema meu, ou seja,
“retirada” como “exílio em si” deste si como retorno à consciência que suspende a
espontaneidade ou que lhe marca com a retidão que carrega cada novo instante como
apelo à justiça sempre urgente e sempre também em atraso. Essa passividade radical
pela qual a temporalidade me preenche de sentido é um ponto “identificado de fora”,
“não tendo que se identificar no presente, nem que ‘declinar’ sua identidade, já mais
velha que o tempo da consciência”20 (o passado imemorial, assim como a diacronia,
em nosso entendimento, são intercorrências da temporalidade no idioma levinasiano).
Em relação ao tempo da consciência, o si-mesmo é uma “torção irredutível” no
modo como a consciência de si suspende a temporalidade a partir da sua apropriação
pelo intervalo, através dos seus recursos de “detenção e os reencontros do Mesmo”,
aos quais, por várias vezes, Levinas retorna criticamente. Uma das maneiras pelas
quais essa “torção irredutível” se verifica no si-mesmo é, para Levinas, sua
proveniência de “um passado que não saberia se lembrar”, não pela antiguidade desse
passado (que o presente, através da memória, ainda poderia resgatar), mas pela “sua
incomensurabilidade com a consciência que sempre se iguala”, no sentido de não ser
“’fato’ para o presente” – diacronicamente, atravessa-o transtornando e lhe
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.168, todas as passagens, tradução nossa.
20 Ibid., p.168-169, todas as passagens, tradução nossa.
19

98 | A realidade como temporalidade – Ética e Estética desde Autrement de E. Levinas

ultrapassando. Si-mesmo como “não igualdade a si”, “déficit em ser”, passividade que
não se oferece à lembrança, indeclinabilidade frente à atualidade pura. Fazer-se
temporalidade como “identidade do singular” é estar submetido à “erosão do
envelhecimento”, a miséria da mortalidade humana estampada em cada instante como
perda de si – resistência à memória como extensão do presente, porém, reafirmação
de uma dimensão ética da memória que carrega em cada gesto de responsabilidade
tudo aquilo que, mesmo brevemente, enraizou-se neste constante exílio de si que é o
fluxo temporal21.
É neste sentido que Levinas pode falar de um si-mesmo “pré-sintético” e “prélógico”, unidade que não “se separa de si para se contemplar ou para se exprimir” –
sua dimensão positiva. Unidade, como vimos, sem repouso em si (subjetividade como
temporalidade), “cada vez mais um até o estalo, a fissão, a abertura” – “torsão” e
“inquietude” que, se por um lado, possibilita o papel designado para ele no drama da
ontologia através da consciência, operando o retorno dela sobre ela mesma (essência
e seu poder de domesticação do tempo), por outro, não se reduz a esse papel,
permanecendo a centelha capaz de despertar a chama da revolução pela subjetividade
do sujeito, “como se a unidade atômica do sujeito se expusesse ao fora respirando,
despojando sua substância última até as mucosas do pulmão, não cessasse de se
fender”22.
A paz de cemitério conforme a qual repousa uma identidade não condiz com a
“in-quietude” – a atribuição que vem de outra margem e lhe põe do avesso até fazerse abertura e incessante movimento em direção ao outro, cujos restos desde sempre
me constituem, nó da responsabilidade que expõe a eticidade germinal da
temporalidade – que nada tem a ver com uma “cisão dialética”, cujo momento
derradeiro seria reestabelecer a unidade que, em certo sentido, nunca deixou de sê-lo
(o modo como o Espírito se erige já aponta o seu destino), nem um “processo
equalizando a diferença”. Unidade aqui é anterior aos processos do intelecto, pois é da
ordem do temporal – ou, nas palavras de Levinas: “ela é [...] o conteúdo ele mesmo”.
Frente à celeuma filosófica em torno da distinção entre forma e conteúdo, “o si-mesmo
é singularidade”, além ou aquém da diferenciação entre particular e universal. A
relação de proximidade entre as alteridades no âmbito do real (insistimos:
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.169, todas as passagens, tradução nossa.
22 Ibid, p.169-170, todas as passagens, tradução nossa.
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proximidade ética que viabiliza um questionamento por uma alteridade, cujos
vestígios assombram em surdina o meu mundo de sentido, despertando-o e
obrigando-o a se responsabilizar por aquilo que lhe liberta, porém, em termos
espaciais, não diminui a distância do meu mundo para o mundo do outro) que está no
coração dessa unicidade não se confunde com aquela da “disjunção de termos” para
reconduzir “à abertura intencional sobre si” da consciência. A passagem a seguir de
Levinas nos conduz diretamente até seu alvo e deixa ainda mais clara a constituição
temporal da subjetividade nos termos aqui apontados:
O eu [moi] é em si não como a matéria que, perfeitamente moldada pela sua forma,
é isso que ela é perfeitamente; o eu [moi] é em si como em sua pele, quer dizer, já
muito apertado, mal em sua pele como se a identidade da matéria repousando
sobre ela mesma escondesse uma dimensão onde é possível um recuo aquém da
coincidência imediata, uma materialidade mais material que toda a matéria – quer
dizer, tal como a irritabilidade ou a suscetibilidade ou a exposição à ferida e ao
ultraje, em marca a passividade mais passiva que toda passividade do efeito. 23

Trata-se, portanto, de nossa vulnerabilidade constitutiva, enredados que
somos pelo real, cuja figura, entre tantas outras tão sutilmente escolhidas pelo autor,
a da maternidade, nos é de um enorme apreço: “em seu integral ‘para o outro’ é o
último sentido e que é a significância mesma da significação”. A recorrência a si em
Levinas, deste modo, é marcada por uma irremissibilidade radical que se insinua neste
aquém da identidade que “não retorna ao para si onde o ser se reconhece na diferença
além de sua identidade imediata”, mas cujo agravamento se apresenta numa certa
“angústia deste em si do Si-mesmo” que Levinas refere como a “constrição de uma
‘entrada no dentro’”, “ida ao pleno” e “ansiedade da contração e do estalo”. Aos nossos
olhos, contudo, nada mais é que uma modalidade, ou mais uma de suas implicações,
dessa relação com a alteridade pela qual se coagula uma subjetividade – onde “sem
tomar distância a respeito de si”, o sujeito é “perseguido em si”, “aquém do repouso,
em si, aquém de sua coincidência consigo” –, sua recorrência, elogio ao negativo de
outra maneira que aquela que se verifica na dialética – sintoma de que na ordem
temporal nada é capaz de repousar, nem mesmo em si 24.
O trato levinasiano para com a negatividade ganha mais uma vez destaque,
dando prosseguimento a sua reflexão sobre o em si.

A negatividade do em si

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.170, todas as passagens, tradução nossa.
24 Ibid., p.170-171, todas as passagens, tradução nossa.
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penetraria o pleno, caracterizado pelo autor como o modo corrente pelo qual o em si é
concebido: em si e para si, sem recorrer à abertura para o nada (complementaridade
entre ser e não-ser que trabalhamos no primeiro capítulo), colocando-se por detrás das
distinções repouso e movimento, em si e errância, igualdade e diferença. Levinas,
relendo Parmênides, diz se tratar de uma “natureza de estranha espécie [...] no entredois do movimento e do repouso”, porém não como um “corte no tempo” como aquele
do intervalo no jogo da essência, “conservando dinamicamente – em potência – a
contradição do presente e do porvir ou do passado, nem a idealidade extra-temporal
dominando a dispersão temporal – ponto e idealidade implicando a seu modo a
aventura ontológica”; e sim como um aquém que resiste a toda e qualquer tematização,
que não se presta a “germinação dialética”, não interpreta um papel na aventura
ontológica, pelo menos não a partir do seu script, e não serve à reminiscência. O que
para nós é o traço de uma subjetividade esculpida na temporalidade, para Levinas, no
mesmo sentido é: “não-lugar, entre-tempo ou contra-tempo (ou infelicidade) aquém
do ser e aquém do nada tematizável como ser”25.
Sob a expressão “em sua pele”, Levinas pretende caracterizar a recorrência do
em si numa espécie de “entre-tempo” que “separa a inspiração e a expiração, a diástole
e a sístole do coração batendo surdamente contra a parede de sua pele” – o que a nós,
mais uma vez, parece traduzir de outro modo a temporalidade no seio da subjetividade.
Como o próprio autor nos diz a seguir, a recorrência a si se dá:
a partir de uma exigência irrecusável do outro, dever desbordando meu ser, dever
se fazendo dívida e passividade extrema aquém da tranquilidade, ainda toda
relativa, na inércia e na materialidade das coisas em repouso, inquietude e
paciência que suportam aquém da ação e da paixão; devido desbordando o ter, mas
tornando o dar possível. Recorrência que é “encarnação” e onde o corpo pelo qual
o dar é possível torna outro sem alienar, pois este outro é o coração – e a bondade
– do mesmo, inspiração ou o psiquismo mesmo da alma.26

Tempo é alteridade. Os restos daquilo do outro que resistem ao movimento
intencional da minha consciência se relacionam com ela de outro modo, permanecem
nela como uma espécie de quisto (a diferença radical), cujo incômodo só faz crescer ao
passo que não se mostra para consciência. Sou enviado de volta a mim mesmo e já não
me reconheço, incessantemente transtornado por aquilo do outro que me exige desde
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.171-172, todas as passagens, tradução nossa.
26 Ibid., p.172-173, todas as passagens, tradução nossa.
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fora. Sem recursos e obsedado por aquilo que incansavelmente me coloca no curso do
diferir da temporalidade, como a dolência da dor e a senescência, me obrigando a me
reconfigurar a cada novo instante, perseguido pela pluralidade que enriquece meu
mundo, até então necrosado em suas estruturas totalizantes, como um exílio em si,
torção de um ser colocado do avesso sem direito, sem recursos e impossibilitado de
qualquer repouso, sem morada e hóspede em sua própria casa, me inverto errante me
fazendo gesto de responsabilidade (ou encarnação) por este outro que me chega, cuja
multiplicidade que ele significa é a irrigação pelo novo do sentido no meu mundo –
minha substituição em responsabilidade por ele é condição de minha subjetividade. É
neste sentido também que a responsabilidade é anterior ao compromisso livre, não me
escravizando frente a este outro, mas qualificando o meu agir como a bússola que o
norteia – a manutenção da pluralidade de sentidos que o real significa é condição para
minha racionalidade, por exemplo. Em Levinas, a subjetividade é refém enquanto
guardião da liberdade do outro, cuja possibilidade de exercer essa liberdade é aquilo
que viabiliza que eu possa exercer a minha na medida desmedida em que é ele que me
liberta do delírio da totalidade – minha liberdade começando pela liberdade do outro.
2.3. O SI COMO ACUSAÇÃO ABSOLUTA: DO EU AO ALGUÉM
O filósofo lituano-francês passa a investigar se a recorrência a si como dobra
passiva sobre si, ou seja, que não se faz ato de se dobrar, contudo possibilita este ato
verificado na “consciência retornando a ela mesma”, corresponderia à “passividade
anárquica da obsessão”. Primeiramente, Levinas compara a passividade da obsessão
com relação a das coisas, indicando a primeira como mais passiva. Aqui voltará a
aparecer nosso impasse no tocante aquilo que o autor concebe como alteridade:
Levinas entende a alteridade em torno do outro homem, enquanto nós
compreendemos como sendo tudo aquilo que nos é exterior. Esse impasse se apresenta
na pouca resistência das coisas frente ao conhecimento na narrativa levinasiana (até
mesmo as coisas fruto do trabalho humano? Ou ainda: coisas sobre as quais se
depositam o sentido proveniente do laço ético cuja subjetividade é o nó pelo qual ele
se tece?). As coisas, para Levinas, “suportam como ‘matéria prima’ o logos
kerigmático”, cujos traços se acusariam nas suas matérias. É sob o estatuto do seu dizer
(no sentido de Dito) que a matéria ganha significação, se mostrando como “isso ou
aquilo”, tornando-se coisa. O autor nos sinaliza a “essência do acusativo”, ou da

102 | A realidade como temporalidade – Ética e Estética desde Autrement de E. Levinas

categorização se se quiser, neste relegar totalmente da coisa ao logos no próprio
esquecimento dele na “proposição que fará da coisa narrativa” – é o logos que confere
um lugar na ordem das coisas para a “matéria primeira”. Aquilo que permanece como
resistência da matéria, seu “’ser em potência’”, servirá à moldabilidade da categoria,
ainda que, até para Levinas, deveria ser o contrário: aquilo de sua impenetrabilidade
somente se prestaria ao seu desdobramento enquanto matéria à mercê do espírito.
Este contexto seria proveniente de um certo desprezo da filosofia ocidental pela ideia
de criação que, como em outras passagens de Autrement, estaria ligada a uma
passividade radical aquém da dicotomia passividade/atividade, em favor de pensá-la
a partir da ontologia, “em função de uma matéria pré-existente e indestrutível”. A
passividade da obsessão seria desta outra ordem, cujo acusativo estaria “aquém da
matéria primeira”. Estamos novamente às voltas com um passado imemorial 27.
Diferentemente do que procede em relação à matéria, na passividade da
obsessão anárquica o “eu [moi] da consciência livre” é tomado por uma “acusação
absoluta” fruto de uma transformação que se dá no seio da “acusação da categoria”. A
ausência de fundamento sinalizando sua anterioridade no que concerne ao movimento
da vontade é a primeira pista que nos deixa Levinas sobre essa acusação absoluta,
“obsedante e perseguidora” – fundo sem fundo como tempo e acusação, talvez, como
modo pelo qual a alteridade se faz notar. A acusação obsedante seria capaz, conforme
Levinas, de “despojar o Eu [Moi]” do seu “imperialismo dominador de eu [moi]” –
como na torção em si do si-mesmo no movimento de recorrência a si, modalidade ou
intercorrência do efeito diferidor do encontro traumático com a diferença, o sujeito no
acusativo não “encontra recurso no ser, expulso do ser, fora do ser como um”, “sem
fundamento”. Levinas faz como que uma descrição fenomenológica, em tensão com
seu limite, deste transtorno que marca a alteridade constituindo a subjetividade: Mal
em sua própria pele, eu “congestionado” e “bloqueado em si”, “sufocando sobre si
mesmo”, “insuficientemente aberto”, “coagido a se des-pendurar de si, a respirar mais
profundamente, até o fim, a se des-possuir até se perder”. Como o próprio autor dirá a
seguir, sob a forma de questionamento, “congestionamento por si e sofrimento da
constrição em sua pele” são a ilustração de uma “alteração da essência que se inverte
[...] numa recorrência ou expulsão de si fora de si” como “substituição ao outro”, “Si se

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
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esvaziando dele mesmo”. E nos oferecendo uma verdadeira profusão de imagens de
sua constelação de sentidos dirigidas para este tema, a riqueza de seu idioma, Levinas
nos convida à cadência de sua filosofia: recorrência como “último segredo da
encarnação do sujeito – anterior à toda reflexão, à toda ‘apercepção’, aquém de toda
posição, um ‘endividamento’ anterior a todo empréstimo, não assumido, anárquico,
subjetividade de uma passividade sem fundo, ‘toda costurada’ na atribuição, como eco
de um som que precederia a ressonância desse som” – recorrência provocada pelo
choque com o real, cuja alteridade em mim faz desse retorno um grande desencontro
comigo mesmo que se reverte num movimento de responsabilidade, modo pelo qual
me faço temporalidade, arejado pelo sentido, o segredo da encarnação. Destronado
de minha posição, suportado desde fora pela diferença que me elege, correspondendo
ao fundo sem fundo do tempo, retorno hospede à minha casa, desprovido de tudo,
ainda sufocado, mas aprendendo novamente a respirar, restando-me apenas uma
estranha inversão em responsabilidade a que estou as-sujeitado pela frágil
exterioridade que, ao regar o meu mundo de novos sentidos, faz dela um problema
meu que não posso assumir, mas que me constitui passivamente – sou costurado em
subjetividade pelos vestígios desestabilizantes da alteridade que me perpassa, me relê
e me escapa28.
Essa passividade radical é a chave para compreendermos este modo outro em
que a perigosa alteridade do exterior se relaciona para além da consciência comigo,
cuja diacronia possibilita os restos dessa alteridade em mim na proximidade, que
inclusive

inspiram

em

sua

infinitude

minha

consciência,

obrigando-a,

constantemente, a se rearticular, sem que meu mundo possa dominar essa alteridade,
ou seja, que a distância infranqueável entre estes dois mundos possa se abrandar,
senão eticamente no giro da subjetivação pela responsabilidade. Neste sentido,
Levinas nos fala de uma passividade “cuja fonte ativa não é tematizável” (o tempo é o
outro ou a exigência desta alteridade que sempre me escapa, exceto no registro ético
de minha responsabilidade por ela), “passividade do traumatismo” que “impede sua
própria representação” ao cortar o fio que a consciência mantém com o presente (a
diacronia é o modo pela qual a alteridade perpassa o presente sem se deixar reunir
nele), “passividade de persecução” na qual “o perseguido está suscetível de responder
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pelo perseguidor” (aquilo que se mantém na minha consciência, sem ser dirimido em
termos de intelecção por ela, como um despertar para o sentido e abertura, a persegue
até revertê-la ou, já como dimensão dela, vê-se revertida num gesto de
responsabilidade que será o fundamento do seu movimento de intelecção, sua
inscrição no tempo, respondendo por sua pluralidade). Vejamos mais propriamente o
texto levinasiano:
O rosto do próximo no seu ódio perseguidor pode, em consequência desta maldade
mesma, obsedar lamentavelmente – equívoco ou enigma que sem se furtar,
somente o perseguido privado de toda referência (como privado de todo recurso e
de todo apoio – e está lá toda sua unicidade ou sua identidade de único) está em
condições de suportar. Sofrer por outro somente é paciência absoluta se este “por
outro” é já “para outro”. Essa transferência – outra que o interesse, “de outro modo
que a essência” – é a subjetividade mesma.29

A subjetividade levinasiana cumpriria, deste modo, a passagem ou o
deslocamento, no âmbito do “traumatismo da persecução”, seu movimento, do “ultraje
sofrido” à “responsabilidade pelo perseguidor”, bem como, do “sofrimento” para a
“expiação pelo outro” – cuja felicidade da ilustração trazida por Levinas parece
testemunhar que o encontro com o outro não tem nada de idílico, representa sempre
um risco e, neste sentido, é assombrado pela violência. Conforme Levinas, a
persecução não é a algo que viria a “se acrescentar à subjetividade do sujeito”, mas
seria o próprio “movimento da recorrência”. E se conformando mais os dois idiomas,
o dele e o nosso a partir do dele, Levinas define a subjetividade como “o outro no
mesmo”, inspiração pela alteridade, “colocar em questão de toda afirmação ‘para si’,
de todo egoísmo renascendo nessa recorrência mesma”. “ser-em-questão” e
responsabilidade preenchendo a zona cinza entre passividade e ato em que uma
subjetividade se coagula ou hipostasia no tempo – “Responsabilidade anterior ao
diálogo, à troca de questões e de respostas, à tematização do Dito que se sobrepõe ao
meu colocar em questão pelo outro na proximidade e que, no Dizer da
responsabilidade, se produz como digressão”30.
À “contrapelo da intencionalidade”, essa recorrência do si pela “obsessão
perseguidora”, o outro em mim que me investe de sentido ao passo que me esvazia de
carapaças, convocando-me à responsabilidade antes que este ser colocado em questão,
Ibid., p.175-176, todas as passagens, tradução nossa
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p. 176, todas as passagens, tradução nossa.
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que esse apelo também significa, possa ser assumido como da ordem da vontade, como
meu próprio interesse. É por isso que a responsabilidade pré-original não pode ser
confundida, na melhor das intenções, com uma “vontade altruísta” – como temos
insistido, o outro provém de um passado que nunca foi presente e, neste sentido, ele
subverte a origem, e tudo que se relaciona a ele sem o intermédio da ontologia,
portanto, ocupa uma dimensão anterior a da vontade, capaz de qualificá-la,
interrompê-la ou até mesmo ser cooptada, aparentemente perdendo a riqueza de sua
alteridade, relegada ao lugar concedido na hierarquia de uma totalização do sentido,
passando a jogar o jogo da essência (há sempre uma ameaça no horizonte). A releitura
da identidade em Levinas também passa por essa “passividade da obsessão”, o que o
autor chama de encarnação (e nós de inscrição temporal) na atribuição ou eleição pelo
outro em cada novo encontro que se gesta para cada novo instante, na qual me faço
único na responsabilidade por este que me questiona desde outro tempo, sem a
possibilidade de me furtar deste para-o-outro, pois ele me constitui desde sempre ao
passo que sou fruto de uma rede inalcançável de outros encontros – reforçando a ideia
de que falar em intersubjetividade no tocante ao tema da subjetividade, em Levinas, é
já uma grande redundância. Deste modo, a identidade em Levinas não recorre a
“nenhum sistema de referências” e a tentativa de recorrer somente abriria a
possibilidade de representar o si-mesmo a partir de seus restos: “absolvição do um, ela
não é nem uma evasão, nem uma abstração; concretude mais concreta que o
simplesmente coerente numa totalidade, pois, sob a acusação de todos, a
responsabilidade por todos vai até a substituição”; assim como, a acusação pela
obsessão do outro em mim carrega consigo este elemento que agudiza a passividade
do si, impedindo seu próprio encapsulamento em si, qual seja: a persecução. Essa
expressaria a in-condição de refém do outro que caracteriza a subjetividade em Levinas
e justificaria a importância, como sua significação, do pronome “se” 31.
No fluxo temporal do real, verdadeiro cerco pela alteridade, cada lapso de
tempo é ser de outro modo abismado por ela, o que implica um verdadeiro
despojamento “da minha liberdade de sujeito constituído, voluntário e imperialista”,
na desproporção em que, cada vez mais, sobrevenho Eu; quanto mais responsável,
mais culpado me torno; quanto mais retorno a mim, nos termos aqui discutidos em
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torno do si-mesmo, mais vivo pelos outros: “o psiquismo é o outro no mesmo sem
alienar o mesmo” 32 . No fundo sem fundo do tempo, a encarnação é uma paixão
(passividade) infinita convertida em responsabilidade, cujo retorno a si, essa retorção
de si em exílio e errância, é o avançar para além da “sua identidade – aquém ou além
do possível”, renegando a pátria do ser em si – a subjetividade levinasiana é apátrida
e só constitui raiz naquilo que não se fixa, a temporalidade33.
2.4. “EU SOU TU QUANDO EU EU SOU”: SUBSTITUIÇÃO E SENTIDO
A diferença do “pensamento que nomeia a criatura” ou a elege, discussão em
torno da qual passamos rapidamente no inicio do ponto anterior, para o pensamento
ontológico é, para Levinas, o “fundo da an-árquica passividade” que para nós, ao fim e
ao cabo, se trata de um modo de compreender a questão do tempo. Para além de seu
significado teológico, a palavra criatura está ligada a “uma significação mais antiga que
o contexto tecido ao redor deste nome”. A “dia-cronia absoluta da criação”, alérgica ao
presente e ao seu cão de guarda, a representação, se apagaria frente a esta
contextualização, frente à localização imposta em função de um Dito, uma vez que “o
chamado a ser responde a um chamado que não pode o alcançar, pois, proveniente do
nada, ele obedeceu antes de escutar a ordem” – ou seja, no registro temporal, a
responsabilidade pela sua manutenção precede qualquer conhecimento que se possa
fazer dele. Levinas lê a criação ex nihilo como uma oportunidade de pensar “o si como
criatura” através daquela “passividade mais passiva” que a “passividade da matéria”,
já que está “aquém da virtual coincidência de um termo com ele-mesmo”. Subvertendo
o acoplamento subjetividade/substancialidade, mania do pensamento ocidental
conforme Levinas, ele pensa o si-mesmo “fora de toda coincidência substancial de si
consigo”, como se a norma ordenadora fosse desde sempre a não-coincidência. É em
virtude disso que na recorrência a si se vai sempre “aquém de si”, eu já não me
reconheço perfeitamente em mim mesmo, pois “recuo aquém” do meu “ponto de
partida” – descompasso e estremecimento da arché. De certo modo, aqui está também
a gênese do acerto de contas levinasiano com a tradição filosófica ocidental que tem
como um dos grandes desdobramentos do seu fundamento uma fusão nociva entre
liberdade e consciência, “liberdade de consciência que se perde e se reencontra, que
32
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como liberdade, distende a ordem do ser para lhe reintegrar na livre
responsabilidade”.

Já

no

contraponto

levinasiano,

como

temos

visto,

a

responsabilidade pelo outro se confunde com essa passividade absoluta do si, cuja
anarché, expressão do fluxo temporal como fundo sem fundo, inviabiliza ordenar o que
vem antes (se passividade ou responsabilidade), apenas nos indicando que a
implicância da dimensão relacional do real requer ambas naquilo que deixa reservado
na e para a subjetividade como aquela que tece os nós do vínculo ético em que ele, o
real, se desdobra em gestos de responsabilidade. Essa responsabilidade pelo outro
atrelada a uma passividade absoluta de um si “jamais teve de se afastar de si para
entrar novamente em seguida em seus limites e para se identificar se reconhecendo
em seu passado”. Sua contração é um retorno sempre aquém de sua identidade como
que, o termo de Levinas é esse, corroendo essa identidade mesma – aquilo que corrói
a identidade ideal é o mesmo que me elege desde fora como único em minha
responsabilidade, minha identidade real, qual seja, a alteridade. Precedendo à
essência, ela não agiu de acordo com sua liberdade para se comprometer pelo outro.
Ela esteve, desde sempre, perseguida por aquilo que a atravessa e carrega para além:
“a ipseidade, na passividade sem arché de identidade, é refém. A palavra Eu significa
eis-me aqui, respondendo por tudo e por todos” 34.
É quase como um circuito diferinte que deve ser tomada a subjetividade na sua
realização temporal, na qual a recorrência a si, como gostamos de ilustrar, é mais uma
torção sobre si, exilado e sem recurso, diacronicamente em si e pala além de si,
revertido ou expulso num gesto de responsabilidade por isso que, incessantemente,
lhe impossibilita o repouso: o real, no qual tempo e alteridade andam de mãos dadas.
Talvez tendo isso em mente que Levinas nos dirá que a “responsabilidade pelo outro”
está mais para uma “crispação” (já elogiamos anteriormente esta escolha, entendendo
que corresponde muito bem enquanto imagem) do que um “retorno a si”. A recorrência
é sempre ir aquém da identidade, desestabilizando seus limites, colocando o ser em
mim em questão desde seu princípio ou origem – a passividade como fundo sem fundo
pelo qual a subjetividade se relaciona de outro modo com seu tempo é expressão dessa
anarquia – ter um outro como alteridade radical (ou muitos outros numa profusão
plural de sentidos), passivamente, em mim, a cada novo instante – ao ponto de

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.179-180, todas as passagens, tradução nossa.
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podermos dizer que a temporalidade é anárquica por excelência. Quase como uma
síntese, recolhemos a seguinte passagem do autor:
A responsabilidade na obsessão é uma responsabilidade do eu [moi] por isso que
o eu [moi] não tinha querido, quer dizer, pelos outros. Essa anarquia da
recorrência a si, além do jogo normal da ação e da paixão onde se mantém – onde
é – a identidade do ser, aquém dos limites da identidade, essa passividade sofrida
na proximidade em consequência de uma alteridade em mim, essa passividade da
recorrência a si que não é, contudo, alienação de uma identidade traída – que pode
ela de outro senão a substituição do eu [moi] pelos outros? Não alienação, no
entanto – porque o Outro no Mesmo é minha substituição ao outro conforme a
responsabilidade, pela qual, insubstituível, eu sou atribuído. Pelo outro e para o
outro, mas sem alienação: inspirado. Inspiração que é o psiquismo. Mas psiquismo
que pode significar esta alteridade no mesmo sem alienação, à guisa de
encarnação, como ser-em-sua-pele, como ter-o-outro-em-sua-pele.35

Sobre aquilo que se canaliza pela palavra substituição, Levinas nos fala de uma
inversão na identidade e, retomando novamente uma dimensão que temos destacado
desde o início, nos fala de uma passividade mais passiva que aquela que é antônimo
do ato (“passividade além da passividade do desígnio”), marca do tempo e porta de
entrada na subjetividade do sentido que a partir dele vai se tecendo, arrematando e,
simultaneamente, sendo arrematado por ela, a subjetividade – configurando um “si
absolvido de si”, tomado pela diferença, retornando sempre aquém de si, pois já
desprovido de repouso – o que significa dizer, transtornado pela alteridade, livre pelo
florescer outro do sentido que lhe atravessa, invertendo-se num para-o-outro, logo, em
responsabilidade (“liberdade diferente daquela da iniciativa”). A passividade também
nos auxilia a retomar mais de perto a dimensão relacional do sentido em Levinas
(tempo é relação com a alteridade). Tomada em seu limite, a passividade, auxiliada
pela dimensão temporal da diacronia, rompe com a limitação que subsiste entre os
termos em relação, um abismando o outro no sentido de oferecer uma fronteira,
justificando também a diferença entre proximidade ética e infinita distância
ontológica: “na relação incomparável da responsabilidade, o outro não limita mais o
mesmo,

ele

é

suportado

por

isso

que

limita”.

A

tríade

temporal

passividade/diacronia/proximidade, desse modo, possibilitam que dois mundos
infinitamente distantes possam reverberar, enquanto alteridade, no outro sem por este
outro ser cooptado, uma vez que a alteridade em mim: não adentra o meu mundo (nos
fazemos eticamente próximos); através da passividade radical, os vestígios do outro
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.181, todas as passagens, tradução nossa.
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podem, enquanto alteridade, reverberar em mim; e, por sermos provenientes de
tempos diferentes, que se relacionam sem um se submeter ou se reunir no presente do
outro, a reverberação do sentido se agudiza de modo exponencial (não há limites para
o sentido que se tece na responsabilidade) – ser responsável pela liberdade do outro,
é ser responsável por si, já que são os restos da alteridade dele como outro em mim
que me despertam. Para Levinas, “é aqui que se mostra a sobredeterminação das
categorias ontológicas que as transforma em termos éticos”. Assim, “nessa passividade
a mais passiva” que se embaralha num gesto de responsabilidade, ao ponto de não
sabermos o que vem antes, nem onde começa uma e termina a outra, é que “o si,
eticamente, se libera de todo outro e de si” – quanto mais intensa a responsabilidade,
mais livre de tudo e de todos: o vínculo que se funda na responsabilidade não guarda
amarras ontológicas, o outro não se oferece como a construção de uma muralha, mas
como reserva de sentido para mim que abre meu mundo; e o si já não me aprisiona
numa idealidade imperialista e dona do sentido, desde que servidora de uma causa
maior, a totalização do sentido. Diretamente, o mais próximo possível dentro de
nossos limites de tradutor, no texto levinasiano:
Sua responsabilidade pelo outro – a proximidade do próximo não significa
submissão ao não-eu, ela significa uma abertura onde a essência do ser se supera
na inspiração – é uma abertura cuja respiração é uma modalidade ou a primeira
impressão do que está por vir [avant-goût] ou, mais exatamente, cuja ela guarda
o gosto imediato daquilo que se prova e que antecede, se diferenciando, portanto,
a estabilização natural deste gosto mesmo [arrière-goût]. Fora de toda mística,
nesta respiração – possibilidade de todo sacrifício pelo outro – atividade e
passividade se confundem.36

Por detrás da consciência do Eu proveniente da tradição encabeçada por Hegel
(“o eu [moi] é uma igualdade consigo mesmo e, em consequência, o retorno do ser a
ele mesmo como universalidade concreta”), para Levinas, “se acusa [...] uma
desigualdade” – temporalidade como “obsessão da passividade” e anarquia na
hipóstase do si. O descompasso no seio do ser não seria uma “inadequação qualquer
do ser aparente” no seu percurso até se determinar em “ser profundo ou sublime”.
Aquilo que intitulamos o circuito diferinte da temporalidade na subjetividade é o que
Levinas chama de “desigualdade no si-mesmo pela substituição”: fuga do conceito na
atribuição vinda de fora como único e insubstituível em minha responsabilidade por
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.181-182, todas as passagens, tradução nossa.
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aquilo que me traumatiza, desigualdade minha comigo mesmo que espelha na
impossibilidade de repouso e de se conformar num interesse que a estabilidade em
mim poderia derivar, a confusão entre passividade e atividade que resulta num
enlaçamento libertador de tudo que está implicado temporalmente, em nome do que
está em jogo, o mundo porvir e a justiça pelos que nos deixaram sendo gestada na
plenitude da pluralidade do sentido do real:
si sem conceito, desigual na identidade, se significando na primeira pessoa, quer
dizer, precisamente desenhando o plano do Dizer, se pro-duzindo no Dizer moi ou
Je [eu], quer dizer, absolutamente diferente de todo outro eu [moi], quer dizer,
tendo um sentido apesar da morte, abrindo, contra a ontologia da morte uma
ordem onde a morte pode não ser reconhecida. Identidade em diástase, a
coincidência vindo a falhar nela mesma, Si na recorrência identificadora onde eu
me encontro rejeitado aquém de meu ponto de partida! Si defasado para si,
esquecido de si, esquecido na mordida sobre si, na referência a si pelo corroer-se
do remordimento.37

Os adventos na ordem temporal que lhe chegam não serviram como
comprovação ou apoteose do progresso da autoconsciência de um Eu “posto e
plenamente identificado”, animando sua boa vontade para se dedicar aos outros. Se
este Eu conflui com a empiria, o si-mesmo – “’outro no mesmo’, onde inspiração
suscita a respiração, pneuma mesmo do psiquismo” – provém de uma ordem sem
ordem anterior. Levinas não deixa de nos advertir que esta empiria está contaminada
pelo mesmo enclausuramento que “o ser, o universo e o Estado”, ou seja, está
“condicionada num sistema”. Em consonância com esta argumentação, o pensador
lituano-francês coloca sua releitura da subjetividade, sem estatuto de princípio, como
a “condição que confere um sentido ao ser ele mesmo e acolhe sua gravidade”,
“suportando o ser” que por um lado “se reúne em unidade do universo” e, por outro,
“a essência em acontecimento”. O presente trabalho pretende demonstrar que a
releitura da subjetividade por Levinas é uma intercorrência de uma concepção de real
que tem a temporalidade como único correlato possível, operando de modo a implicar
tudo que nele se inscreve numa teia de relações e, neste sentido, concedendo, no seu
desdobramento, um lugar fundamental à subjetividade, não como senhor do sentido,
mas como sede da responsabilidade – não-lugar onde, eticamente, o real tece seu nó,
a responsabilidade pelo outro –, ou seja, como aquele que zela pela manutenção da
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.182, todas as passagens, tradução nossa.
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pluralidade do sentido, da qual depende sua própria vivacidade. É como sub-jectum
que ele suporta o “peso do universo” numa responsabilidade conforme a qual todas as
relações, inclusive a de conhecimento, tem fundamento. Senão, o próprio autor:
A unidade do universo não é isso que meu olhar abraça em sua unidade de
apercepção; mas isso que de todas as partes me incumbe, me observa nos dois
sentidos do termo, me acusa, é meu afazer. Neste sentido, a ideia que me busca nos
espaços intersiderais não é uma ficção da ciência-ficção, mas exprime minha
passividade de Si.38

O pensador judeu vasculha no seu vasto leque de figuras aquela que pode nos
ajudar ainda mais a compreender as minucias deste outro modo de conceber a
subjetividade: desta vez, ele escolhe o modo de vida errante do anacoreta, só que
projetada no “Eu em si – aquém de sua identidade – no Outro”. Si capaz de “inverter
a obra direita, imperturbável e sem isenção” pela qual “se desdobra a essência do ser”.
Sufocado em si até ser atravessado por algo “ao ponto de se substituir a tudo isso que
lhe empurra para este não-lugar”, a utopia da responsabilidade, o registro do tempo se
insinuando pela alteridade, expiando-lhe do peso ontológico do mundo ao passo que
suporta aquilo que lhe descasca até o verdadeiro respirar. Como nos lembra o filósofo,
não há triunfo, nem fracasso no que se refere ao ofício de artesão do real na tecitura de
seu tecido ético conferida à subjetividade. “O Si como expiação é aquém da atividade e
da passividade”. Conceber qualificações sobre um gesto inapreensível neste horizonte
seria atrelá-lo a “uma liberdade e [a um] imperialismo de um Eu [Moi] político ou
eclesiástico, quer dizer, uma história de ‘eus’ constituídos e livres”39.
A entrada da responsabilidade no ser, desestabilizando-o e carregando-o para
outras margens, não lhe deixa escolha – a dimensão da qual ela provém é sempre
anterior. Para uma “reflexão abusiva”, calcada num egoísmo devotado ao para si, que
tem como ponto de partida sua própria liberdade e se desdobra como um presente que
se estende, esta entrada à revelia de si é percebida, em atraso, como violência.
Contrariamente, para Levinas, trata-se da subversão do ser em seus próprios
domínios, transmutação do para si ou consciência de si em para todos ou
responsabilidade (“suporte do universo”), “simultaneamente ser e desinteresse”. Se o
real é relacional, a responsabilidade precede o conhecimento que fazemos dele na não-

LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.182-183, todas as passagens, tradução nossa.
39 Ibid., p.183, todas as passagens, tradução nossa.
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indiferença que a diferença me causa pela infinitude de novas possibilidades com que
relê meu mundo. Logo, responder frente a este real vem antes da possibilidade de
firmar um compromisso livre em relação a ele, o que não significa alienar-me numa
escravidão, mas investir minha liberdade e meu conhecimento daquilo que me
constitui enquanto subjetividade inscrita na temporalidade, zelar pelo sentido plural
do real que inviabiliza meu próprio enclausuramento numa totalidade, suportando o
porvir e fazendo justiça com o passado. “É a fraternidade humana ela mesma anterior
à liberdade” (fraternidade para além do humano na qual o real elege o humano como
responsável – a aposta levinasiana). O humano é o modo privilegiado, em Levinas, da
subscrição de uma das dimensões do infinito na realidade, a infinitude de sua
responsabilidade (nos remetendo também à maneira como o Infinito – Deus – vem à
ideia e se inscreve no real na filosofia levinasiana) pela infinitude da pluralidade de
sentidos que, em sua finitude, o real significa. A modalidade do infinito, digamos,
preferida de Levinas é o rosto do outro: impassível diante da representação, ele deixa
transparecer naquilo que questiona o paradigma da presença, o traço irrepresentável
do infinito. O infinito habita a alteridade através da qual reverbera sua infinitude. Na
relação de proximidade “se inscreve ou se escreve o traço do infinito”, traço da
“desmesura” da diferença que “não entra no presente e inverte a arché em anarquia –
[...] há abandono pelo outro, obsessão por ele, Responsabilidade e Si”. A
transcendência do ser, ao fim e ao cabo, se dá pela não-intercambialidade do Eu que
se faz único substituindo-se pelos outros40.
No tocante à reflexão levinasiana da linguagem (vide nosso primeiro capítulo),
tensão entre o Dito e o Dizer, o autor nos explica que o “aquém do Eu” somente diz
respeito ao Dizer que, mesmo dependendo da referência ao ser para se viabilizar, ele o
faz se retirando e desfazendo-o (o dizer é uma intercorrência da temporalidade na
linguagem, o real expressando-se desde si implicando o humano como sede da
responsabilidade). Se é certo que “o dito da linguagem diz sempre o ser”, “o instante
de enigma da linguagem rompe também suas condições” e “diz uma significação
anterior ao acontecimento, um antes-do-ser”. Tudo que advém no fluxo temporal
tocam e provocam as subjetividades, o que não se resume à experiência do para si de
cada um, e está para além da capacidade dos verbos de nomearem os acontecimentos
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e os nomes de dizerem os sujeitos, formalizando-se o real na história do ser como se
dele fosse dependente para se realizar – porém, a linguagem não se resume a dublar
pensamentos41.
Se pudéssemos oferecer uma espécie de síntese, a substituição, como ilustração
do movimento em que a subjetividade se hipostasia em temporalidade, reproduz a
estrutura levinasiana, em certo sentido desestruturante, que tem como núcleo radical,
se expondo até a fissão (respiração), uma passividade “aquém da alternativa atopassividade”, não se confundindo também, portanto, como uma ação, nem com aquilo
que está na sua base: a liberdade. Em termos de linguagem, é uma exceção que não “se
dobra às categorias gramaticais como Nome e Verbo” e, deste modo, ainda que através
delas no Dito, só faz ecoar sua excedência. Como nome próprio dado a recorrência do
si, reenviado a si como exilado de si em si, sem repouso e revertido em
responsabilidade no contato com a alteridade do real, seu registro constitutivo no
tecido temporal, ela somente pode ser referida como si, “ou como o inverso do ser ou
como de outro modo que ser”. De outro modo que ser como des-inter-esse que é
“suportar a miséria do mundo e a falha do outro e mesmo a responsabilidade que o
outro pode ter em relação a mim” – Si como incondição de refém no sentido de
“sempre ter um grau de responsabilidade a mais”, ou seja, não como limite, mas como
condição da solidariedade.42
Já a melhor passagem do texto levinasiano que poderia sintetizar a questão está
mais adiante:
O vestígio onde se ordena o rosto não se reduz ao signo: o signo e sua relação com
o significado são sincrônicos no tema. A proximidade é, não a tematização de uma
relação qualquer, mas essa relação mesma que resiste à tematização como anárquica. Tematizar essa relação é já perdê-la, sair da passividade absoluta do si. A
passividade aquém da alternativa: passividade-atividade, mais passiva que toda
inércia, se descreve pelos termos éticos: acusação, persecução, responsabilidade
pelos outros. O perseguido é expulso de seu lugar e somente tem a si mesmo, nada
no mundo onde recostar sua cabeça. Ele é arrancado de todo jogo e de toda guerra.
Para além da auto-afecção – ainda atividade, fosse ela rigorosamente
contemporânea de sua passividade – o si se desnuda na persecução cuja acusação
não se separa, na passividade absoluta da criatura, da substituição. Despojando o
Eu [Moi] de seu imperialismo, a hétero-afecção instaura uma nova
indeclinabilidade: o si, submetido ao acusativo absoluto, como se essa acusação
que ele nem sequer tem que assumir, viesse dele. O se do se corroer na
responsabilidade –que é também encarnação – não é uma objetivação do si pelo
Ibid., p.185, todas as passagens, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche,
2013, p.185-186, todas as passagens, tradução nossa.
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eu [moi]. O Si, o perseguido e acusado para além de sua falta antes da liberdade e,
por isso, inconfessável inocência. Não se deve pensá-lo no estado do pecado
original – ele é, ao contrário, a bondade original da criação. [...] A persecução é o
momento preciso onde o sujeito é alcançado ou tocado sem a mediação do logos. 43

A excedência da subjetividade como substituição em relação à linguagem como
Dito ainda merece um desdobramento. Se a subjetividade se hipostasia no tempo pela
exigência da relação com o outro, logo, ela já é comunicação. A sobrevinda do outro no
mesmo, despertar como descompasso consigo próprio, identidade na desidentificação
de si a partir da excedência de uma atribuição vinda de outro tempo, de outra margem,
despojando-me da minha forma universal de Eu para tomar-me como único,
configurando, desde sempre, um fazer-se comunicação, perfilando outro modo do
tempo desdobrar-se em linguagem. Neste sentido, até mesmo “o diálogo interior” é
“devedor da solidariedade que carrega a comunicação”. A responsabilidade pelo outro
como expiação marca essa precedência da relação com o outro frente a minha relação
comigo próprio, que está no cerne do modelo levinasiano de subjetividade, deslocando
a questão do fundamento da comunicação da “auto-afecção da certeza”, onde ela é
geralmente buscada, para a relação com a alteridade que lhe precede. Deste modo,
tem-se na substituição a semente da comunicação, aquilo que ela (comunicação) tem
de abertura se verificando na abertura que a vinda do outro em mim, a meu pesar,
significa, bem como, pela revolução radical em mim provocada por ela, minha reversão
em responsabilidade, oferecendo, portanto, dois importantes pilares seus: “que a
ênfase da abertura seja a responsabilidade pelo outro até a substituição – o para o
outro do desvelamento, da mostração ao outro, convertendo-se em para o outro da
responsabilidade – é em suma a tese da presente obra”. O escândalo dessa abertura da
comunicação não é somente deslocar o lugar onde, comumente, se localiza a verdade
(no em si), mas “a ideia ou a loucura de situá-la fora”44.
O lugar do humano na trama ético-temporal em que o real se desdobra e na qual
ele sobrevém subjetividade, portanto, é o do artesão arrematando o ponto, no gesto de
responsabilidade, em cada estrato que vai se configurando através dos encontros,
costurando esse vínculo ético pré-original, tecendo uma espécie de tecido, espessura
ético-temporal a partir do para o outro da responsabilidade, ao qual se é convocado

Ibid., p.192-193, todas as passagens, tradução nossa.
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ao ser arrebatado em temporalidade e, consequentemente, tomado pela alteridade, ao
passo que separa aproximando, carregando adiante e sendo semeado pelo sentido,
respondendo pela liberdade daquilo que lhe liberta. Talvez tenhamos conseguido dar
um pouco da dimensão, sempre para além dela, do que Levinas quis dizer com a frase
que encerra o capítulo da substituição: “sentido que não se mede pelo ser ou não ser,
o ser se determinando, ao contrário, a partir do sentido” 45.

45

Ibid., p. 204, tradução nossa.
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LINGUAGEM:

TEMPORALIDADE POR ENTRE ÉTICA E ESTÉTICA
Se verificarmos alguns textos levinasianos de cunho estético pós-Autrement, a
primeira dimensão que salta aos olhos é uma mudança de registro bastante
significativa no tocante ao lugar atribuído às artes na constelação de sentidos
levinasiana em Autrement: as obras de arte, dignas desse nome, nas suas mais
diferentes vertentes, deixaram de ser uma modalidade da essência, expressão de sua
reverberação ou temporalização, para adentrar no reino do ser somente de maneira
indigente, até certo ponto à revelia dele, porém suplementando-lhe de sentido,
compondo a trama ético-temporal do real, seja pela dimensão do segredo, seja pela do
Dizer, naquilo que elas compartilham de comum: que a multiplicidade de sentidos,
único correlato que faz justiça ao real, nelas resta garantida, mantendo vivo seu caráter
questionador e provocador frente ao estabelecido. Desse modo, passaremos a
investigar a argumentação de alguns destes textos, tentando compreender como a obra
levinasiana pode nos oferecer algumas chaves de leitura para interpretar a exuberância
do real como linguagem ou, talvez de maneira mais condizente com nossa articulação
do pensamento do autor, de que outros modos a temporalidade do real se expressa
como linguagem.
3.1. REALIDADE ENTRE ÉTICA E ESTÉTICA: JEAN ATLAN E A OBRA DE
ARTE

Jean Atlan, 1959.
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Em 1985, Levinas se dedica a uma breve, porém esclarecedora reflexão sobre a
obra do pintor Jean Atlan, especialmente reveladora no tocante a sua própria obra –
“Jean Atlan e a tensão da arte”1 –, dialogando com uma carta que Atlan2 envia à revista
Geijutsu Shincho do Japão em novembro de 1959, na qual o artista reflete sobre “sua
vocação de pintor e sobre a significação de sua arte”. Dando outro encaminhamento
em relação àquelas linhas dedicadas à estética em Autrement, como perpassamos no
primeiro capítulo – de uma concepção de estética como expressão da ontologia para
outra em direção daquilo que a atravessa e carrega para além 3 –, Levinas parece
amarrar de modo definitivo as dimensões da ética e da estética, deixando-se tomar
pela intriga enigmática do sentido em que a responsabilidade ganha corpo como
temporalidade4.
Sobre o ofício do pintor, Levinas destaca uma frase de Atlan: “‘aventura que
coloca o homem em luta [aux prises] com as forças irredutíveis que estão nele e fora
dele, o destino e a natureza’”; e no tocante a este modo de caracterizar o ofício do pintor
por Atlan, Levinas considera uma “consciência autêntica da atividade criadora
verdadeira e de suas referências ao absoluto, ao último, de sua essência trágica e
escatológica”. Atividade criadora verdadeira pelo ofício do pintor que vai ganhando
a devida dimensão na escritura levinasiana, logo em seguida, através de um
significativo questionamento que aqui se recorre sob a forma de afirmação, tomando
posição de saída: abertura, “em consequência do engajamento artístico, de um dos
modos privilegiados para o homem de fazer a irrupção na empáfia pretensiosa do ser
que se quer já realização e de transtornar as pesadas espessuras e as impassíveis
crueldades”. Para Levinas, portanto, significaria a própria “tensão da arte”, entre
esperança e desesperança na vivência humana, entre a dramaticidade do
“desvelamento do verdadeiro” e do “imperativo do Bem” e nós acrescentaríamos: a
LEVINAS, Emmanuel. “Jean Atlan et la tension de l’art” in CHALIER, Catherine; ABENSOUR, Miguel
(Org.). L’Herne: Emmanuel Levinas. Paris: Éditions de l’Herne, 1991, p. 509-510.
2 Mais informações sobre o pintor e suas obras (incluindo a obra que abre o capítulo) podem ser
acessadas em: <<http://www.jean-michel-atlan.com/>>, último acesso em 10 de mar. 2017.
3 Para um breve panorama sobre a estética na obra de Levinas, desde La Réalité et son ombre e anterior
à publicação dos chamados inéditos, cf. ARMENGAUD, Françoise. “Éthique et esthétique: De l’ombre à
obliteration” in CHALIER, Catherine; ABENSOUR, Miguel (Org.). L’Herne: Emmanuel Levinas. Paris:
Éditions de l’Herne, 1991, p. 499-508. Armengaud foi a mesma que conduziu a entrevista com Levinas
sobre a obra de Sosno em De l’obliteration.
4 Sob a influência deste pequeno texto, escrevi, em coautoria com Renata Guadagnin, o nosso “A
incondição do pensar: entre ética e estética - de uma mudança na respiração ao respirar do mundo”. In:
RIGON, Bruno Silveira; SILVEIRA, Felipe Lazzari da; MARQUES, Jader. (Org.). Cárcere em imagem e
texto: homenagem a Sidinei José Brzuska. 1ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, v. 1, p. 119124.
1
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tensão na qual a ética abraça a estética abrindo caminho através da ontologia,
suspendendo-a num nó capaz de amarrar a intriga do humano 5 (Somente do
humano?).
O Atlan de Levinas reconhece a “dimensão antropológica e ontológica” da
pintura, irredutível, assim como ela, às “fórmulas ou receitas técnicas da especialidade
[métier] submetidas à sanção do agradar ou desagradar”, tratando o problema (pouco
afeito à problematização), evocado pela “alternativa do figurativo e não-figurativo
onde viria a se decidir o porvir das cores e das formas”, de modo irônico. Da carta,
Levinas nos traz algumas expressões em palavras que chegam a Atlan através das quais
ele tenta nos conduzir até sua obra: “‘Ritmo de vida’, ‘coração que bate sobre um
grande ritmo como tudo isso que está vivo’, ‘ritmo animando a matéria do quadro’,
‘ritmos essenciais’”. Contaminado pelo modo como as palavras alcançam a obra de
arte desde o coração de Atlan, Levinas encontra no trabalho do pintor, ou na estética,
uma modalidade pela qual a temporalidade não reforça a essência, mas se esvai em
significação. Vejamos como Levinas nos introduz nesta virada pela estética no diálogo
com Atlan (mais uma vez, aquilo que Levinas coloca sob a forma de questionamento,
nós enfatizamos afirmando):
Arrancar pelo pincel – na simultaneidade das formas contínuas, na coexistência
primordial que se realiza sobre a tela, na espacialidade original do espaço que o
pincel mesmo afirma ou consagra – a diacronia do ritmo ou o batimento da
temporalidade ou a duração ou a vida que renega esse espaço da união e da síntese
recobrindo e dissimulando a vida. ... Empresta ele um modo de existência novo e
metabiológico e metafísico a essa vida mais viva que a vida atenta a seus próprios
reflexos no pintado.6

Aquilo que caracteriza a obra de arte, a fonte de seu sentido, portanto, seria seu
enraizamento no fluxo temporal e não a tentativa de retê-lo, sua capacidade de manter
viva, esse ritmo animando a matéria do quadro, a exuberância da multiplicidade de
sentidos que o real significa – a diacronia do ritmo ou o batimento da temporalidade
ou a duração ou a vida que renega esse espaço da união. Esse compromisso sem
assunção com tudo que se inscreve no real ao passo que se coagula em sua própria
inscrição, fazendo-se temporalidade, verifica na obra de arte, concebida nestes
LEVINAS, Emmanuel. “Jean Atlan et la tension de l’art” in CHALIER, Catherine; ABENSOUR, Miguel
(Org.). L’Herne: Emmanuel Levinas. Paris: Éditions de l’Herne, 1991, p. 509, todas as passagens,
tradução nossa.
6 LEVINAS, Emmanuel. “Jean Atlan et la tension de l’art” in CHALIER, Catherine; ABENSOUR, Miguel
(Org.). L’Herne: Emmanuel Levinas. Paris: Éditions de l’Herne, 1991, p. 509, tradução nossa.
5
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termos, como desde sempre enlaçada por este laço ético – estar no tempo é pôr-se em
relação e cada novo encontro é a irrupção de uma alteridade. Na medida desmedida
em que nega o espaço de união e da síntese que recobriria e dissimularia a vida
fazendo-se obra de arte, vertente questionadora que lhe é própria, exerce um papel na
trama ética do real como reserva de sentido que mantém sua riqueza e, como tal,
convoca à responsabilidade.
Provavelmente Levinas não concordaria; todavia, misteriosamente, a obra de
arte em Atlan e para além dele (quase como uma condição para toda obra de arte),
guarda certa proximidade de sentido com o rosto levinasiano (no próximo ponto do
capítulo Levinas enfrentará essa questão): “E é necessário talvez não comentar as
obras de arte elas mesmas quando elas parecem ter a última palavra se mostrando” –
rosto, obra de arte, Dizer são significâncias de seus próprios significados naquilo da
teia da responsabilidade que canalizam em cada um de seus gestos – “É certamente a
arte mesma de Jean Atlan e os movimentos de sua mão criadora onde ele confessa a
contração de todos os seus membros e a dança de todo seu ser humano, que iluminam
isso que suas palavras sugerem e admitem”7.
A virada ética também estética na obra levinasiana, a nosso ver, é confessada
por Levinas no último parágrafo do texto: “E, no entanto, ele [Atlan] não está impedido
de se questionar se a análise dessa consciência do ritmo batendo sob a extensão das
superfícies pintadas e dessa vida misteriosa não está em condições de sugerir à reflexão
filosófica a ideia de um acesso ao ser indo às coisas elas mesmas?” 8. Vida misteriosa,
ritmo batendo sob... – Que Dizer é esse, como um coração que bate por detrás ou
através da combinação das tintas na tela, que perpassa sem se esgotar num Dito como
exegese, modo pelo qual a obra de arte entra no reino do ser, senão a temporalidade?
Ou Levinas estaria insistindo numa leitura da estética a partir da ontologia? Seguimos
sua reflexão:
Movimento atravessando suas formas percebidas que são também os anteparos e
que bloqueiam o olhar que elas preenchem. Ambiguidade das formas que figuram
e recobrem o real e do qual o erudito somente espera, certamente, o desvelamento.
Ambiguidade a qual o saber racional se acomoda, mas que na “loucura” da arte,
dissimula as coisas elas mesmas! Superfícies que dissimulam: elas já atribuíram à

Ibid., p. 509-510, todas as passagens, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel. “Jean Atlan et la tension de l’art” in CHALIER, Catherine; ABENSOUR, Miguel
(Org.). L’Herne: Emmanuel Levinas. Paris: Éditions de l’Herne, 1991, p. 510, tradução nossa.
7
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coisa uma significação, um peso, uma finalidade, uma utilidade. Elas já integram
um mundo? Cada coisa já foi medida por outra coisa.9

Tudo indica que a ambiguidade aqui e o enigma – em outros momentos – são os
suplementos levinasianos para fazer justiça à temporalidade do real frente ao registro
da ontologia (na perniciosa ambivalência que mantêm com o Logos), a pluralidade de
sentidos que sua dimensão relacional implica e que se canaliza e se reafirma em cada
ponta da responsabilidade, se inscrevendo à contracorrente na essência (pela porta
dos fundos), da qual depende como uma espécie de suporte que não dá conta de sua
riqueza, sendo inclusive atravessado por essa riqueza, inspirado, carregando e
conduzindo para além mais do que pode carregar, ou seja, mantendo em seu seio algo
outro em relação a si própria que significa e lhe dá significado de outro modo e desde
outro lugar – a temporalidade como coração do real. Nosso arremate da questão vem
a partir das últimas palavras de Levinas no pequeno texto, em nosso entendimento,
sua grande virada:
Mas a arte busca a coisa sem vestuário. A arte busca a beleza da coisa. A beleza da
coisa é sua nudez que é sua vida. O puro exotismo do “alhures” onde se refugiam
certos artistas, somente libera as coisas de nossos hábitos. Ele não as desnuda para
lhes oferecer na beleza a uma ternura estética que se pode denominar erotismo
casto. Erotismo sem concupiscência onde a interioridade do ser se oferece como
beleza! Identidade mais profunda que aquela do conhecido desvelado na verdade.
A pintura informal é talvez isso. Erotismo casto, ternura, compaixão e talvez
misericórdia que fazem pensar na Bíblia.10

Nesta perspectiva, o requisito último para se conceber uma obra de arte é seu
indelével arraigamento ao tecido temporal do real. O único correlato possível para a
realidade é sua multiplicidade de sentidos. A procura pela coisa sem vestimenta, da
sua beleza como nudez ou vida nada mais é, em nosso entendimento, que a
responsabilidade pela manutenção desta pluralidade na qual a técnica vai se
dispersando em sentido na construção de uma obra de arte. “Retratar” algo, deste
modo, zelando por sua riqueza de sentido, é ultrapassá-la carregando-a consigo, numa
reserva de sentido incapaz de traí-la, todavia grávida de novas possibilidades,
encrustando-se no tempo como uma alteridade que perturba e questiona, não só nos
libertando dos lugares comuns – referência de Levinas ao exótico – na disposição de

Ibid., p. 510, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel. “Jean Atlan et la tension de l’art” in CHALIER, Catherine; ABENSOUR, Miguel
(Org.). L’Herne: Emmanuel Levinas. Paris: Éditions de l’Herne, 1991, p. 510, tradução nossa.
9

10
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espaços que o mundo nos reserva, mas apelando à responsabilidade, colocando-se
nesta teia. A nudez radical do vívido ou a alteridade da obra de arte, núcleo em
exposição no qual aquilo que poderia lhe cobrir se retorce e seguirá se retorcendo,
genialidade do artista às voltas com seu tempo e já separação radical entre criatura e
criador, naquilo que exponencia sua vulnerabilidade significante, ou seja, viabiliza e
amplifica sua abertura como tocar de outro modo, ou temporalidade, a subjetividade
até pouco tempo relegada à protuberância de sua consciência que tudo mede desde si
– talvez, algo do erotismo sem concupiscência onde a interioridade do ser se oferece
como beleza, bem como dessa identidade mais profunda que aquela do conhecido
desvelado na verdade, como quer Levinas. Erotismo casto e compaixão, talvez, neste
vinculo ético que aproxima separando na responsabilidade uma obra de arte que se
constitui expondo sua inscrição no real, oferecendo-se como alteridade que questiona
tanto o estatuído, como uma subjetividade que também se redime com sua
temporalidade ao passo que é atravessada por aquilo do externo que, pela sua
passividade extrema ou paixão, não pode assumir, mas que lhe convoca à
responsabilidade. Erotismo casto como desejo amoroso por aquilo que me constitui
sem que eu possa tê-lo em conta em minha consciência e cujo retorno a mim, no qual
já não encontro repouso, é uma inversão em direção ao para-o-outro na
responsabilidade, responsabilidade essa por aquilo que me liberta da solidão do meu
mundo de sentido. Desejo radical ou amor que, diferentemente da necessidade
saciável, quanto mais responsável eu sou, maior é o meu desejo de me fazer
responsável – maior é o meu desejo pelo outro.
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3.2. DA ÉTICA À ESTÉTICA DO SEGREDO: TEMPORALIDADE E ARTE
DESDE O HORIZONTE DA OBLITERAÇÃO DE SASHA SOSNO

Sascha Sosno, Vénus, 1982.

Em 17 de março de 1988, Levinas concede uma entrevista a Françoise
Armengaud a propósito da obra do escultor Sasha Sosno 11 que, no início da década de
90, viria a ser publicada sobre a forma de livro, intitulado De l’obliteration. Sob o forte
impacto dos primeiros contatos com a obra de Levinas, Armengaud via nele o pensador
mais experimentado para dimensionar o “alcance ético”, até mesmo para além da
estética, da obra de obliteração de Sosno. É nesta direção, as relações entre ética e
estética, que Armengaud intentou conduzir o debate, instigando Levinas à reflexão
sobre a arte a partir da obliteração de Sosno12. De nossa parte, pretendemos revisitar
o texto, localizando elementos da necessária interrelação entre ética e estética que
possam reforçar nossa posição de reler a obra de Levinas como uma “cosmovisão”
sustentada pela assunção de uma temporalidade como realidade que se desdobra
numa ética onde as coisas estão interligadas umas às outras numa rede de
responsabilidade.
Em sua primeira proposição, em conformidade com a frase de Levinas em
Difficile Liberté retomada por ela, oferecer às coisas um rosto, Armengaud questiona
o autor se a obliteração de Sosno teria o poder de redimir a arte de uma suposta falta
Mais informações sobre o escultor e suas obras (incluindo a obra que abre o capítulo) podem ser
acessadas em: <<http://www.sosno.com/>>, último acesso em 10 de mar. 2017.
12 LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris: Éditions de la Différence, 1998, p. 7.
11
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quanto a uma exigência ética. Levinas explica que o imperativo na expressão colocada
por ele em Difficile Liberté é não indicar qualquer idolatria – um de seus receios em
relação à arte que aparece desde Realité et son ombre. Neste momento, Levinas
destaca na arte sua capacidade de animar a matéria através de sua “expressividade”,
“aliviando o peso da matéria bruta, seu peso de ser”. Afasta-se, em conformidade com
seus escritos, da possibilidade do rosto humano aparecer através da arte (o rosto como
dimensão de alteridade e expressão da temporalidade, não se fixa em sua própria
plasticidade, não é redutível à apreensão pictural que se possa fazer dele e, nesta
esteira, significa por si só); e localiza aquele que para ele seria o locus onde se
encontram os limites da dimensão estética, o belo: “A perfeição do belo impõe silêncio
sem se ocupar do resto”. Como “guardião do silêncio” o belo abriria caminho para uma
permissividade perigosa. Aquilo denominado por nós de permissividade perigosa é
indagado por Armengaud como uma “falta de eloquência” do belo “para protestar
contra um mal”, com o qual Levinas está de acordo (“isto que se torna indiferente ao
sofrimento do mundo e instala nesse indiferença”) 13.
Armengaud, sob a forma de pergunta dirigida a Levinas, vê a imagem exigindo,
a seu modo, uma dimensão relacional, “induzindo uma contemplação, um estado de
alma, uma disposição de ser”. Por sua vez, em resposta afirmativa, Levinas localiza
entre os começos da arte o pensar o real pela sua imagem (pela sua lembrança, seu
passado, etc.) como uma maneira de aliviá-lo do seu peso de ser: “o ser pesado, tangível
e sólido e bom para pegar, utilizável e útil, que se libera de seus pesos ou de suas
virtudes ontológicas para se deixar contemplar” – associando a contemplação a um
aspecto importante sempre presente na sua concepção ética, o des-inter-esse
(Armengaud mesmo lembra que Kant definia o belo como “objeto de uma satisfação
desinteressada”, tomando a contemplação desinteressada como “a marca e a vocação
da arte”). Contudo, se por um lado Levinas está inclinado a verificar através da
contemplação a generosidade no Eu – “dom ao outro, benevolência que interrompe o
esforço inter-essado em se preservar no ser” –, inclusive admitindo que “já lá há
relação com o outro”, por outro, receia por isso que seria a condição ética da estética
em recair “imediatamente [em] compromisso por essas alegrias do belo
monopolizando a generosidade que as teria tornado possíveis”14.
LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris: Éditions de la Différence, 1998, p. 8, todas as passagens, tradução nossa.
14 Ibid., p. 8-10, todas as passagens, tradução nossa.
13
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Conduzindo a conversa para o motivo central do encontro, a arte da obliteração
de Sasha Sosno, Armengaud quer saber de Levinas se ele vislumbra nela uma
dimensão ética. Para Levinas, a obliteração como modalidade da arte é capaz de
apontar as “facilidades ou a despreocupação leviana do belo” e, especialmente, o
excesso de ser, a usura deste, suas “’retomadas’ pelas quais ele é encoberto e as rasuras,
visíveis ou escondidas, em sua obstinação de ser, em aparecer e em se mostrar” – este
seria o núcleo ético da arte da obliteração para o autor. Armengaud, no que lhe
concerne, parece estimar a dimensão ética da obliteração naquilo que a partir dela
abriria caminho para um acesso outro ao real, as pelo menos três grandes lições que,
na interpretação de Armengaud, a arte de Sosno parece nos legar: “que a realidade é
obliterada”, “que a percepção que temos dela é obliterada” e que não temos consciência
de ambos15.
A rasura no ser, conforme Levinas, cuja obliteração como metáfora seria uma
figura ainda melhor para delineá-la, expondo a dimensão ética desta arte que lhe tem
como recurso, neste sentido, reafirmando o vínculo inextrincável entre ética e
temporalidade, sinalizaria para a unicidade de cada instante, “certamente não
renovável mas que foi vivo”, incessante advento do novo e seu fatalismo de perda
recorrente que o tempo também significa – aquilo que, misteriosamente, como vimos,
é recoberto ao ser tomado como intervalo e, a partir dele, retomado num presente que
se estende, retendo e antecipando (inofensibilização do passado e do porvir), na
temporalização da essência. Levinas reflete sobre a noção de obliteração sob o
espectro de Gogol e seu conto O capote e os comentários de Nabokov acerca deste. A
unicidade da existência do personagem principal se debate frente a um certo “peso de
ser”, caracterizado de maneira singular no tom preciso encontrado por Gogol de um
cômico com acentos de patético, pelo qual desdobra-se a desgraça em que se enreda o
personagem através de uma linguagem que soube explorar, naquilo que poderia se
apresentar como sua equivocidade, os pleonasmos e os “detalhes inúteis”. Indo ao
encontro de Armengaud e Sosno, na atmosfera do conto, a realidade estaria obliterada
como “já fora de uso”. Pequeno burocrata copista desejoso de progressão na carreira
sem nunca tê-la obtido, valendo-se da tentativa de estranhos adornamentos em sua
monótona atividade, almejando se mostrar mais importante dentro da hierarquia de
LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris: Éditions de la Différence, 1998, p. 10-12, todas as passagens, tradução
nossa.
15
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valores subjacente. “Existência do obliterado, uma alma fechada nesses modos do
aparecer, incapaz de sair dele, incapaz de sair. O mecanismo envernizado sobre o
vivente, como vê Bergson explicando o cômico”. A possibilidade de evasão do ser no
conto ou sua falsa esperança, como um espasmo da pulsação temporal do novo
sulcando uma fresta desde o núcleo que se abre expondo-se do avesso, é vista por
Levinas quando o alfaiate não consegue mais reparar o capote do uniforme de trabalho
do funcionário, dando-lhe a oportunidade, “expulso de suas formas”, mesmo sem
recursos materiais, de ser tomado pela diferença (algo de novo teria invadido e
extrapolado essa “vida sem saída”?). Um grande esforço em privações é feito para uma
nova aquisição. A figura do novo capote parecia encampar essa subversão no âmago
da morte em vida, fazendo-o voltar a respirar. Porém, como espasmo que intervala
servindo à retomada de si pela essência, ele representaria o deixar-se cair em definitivo
nesta existência danificada16 do ser pela porta lateral do não-ser. Como expõe Levinas:
Ora, ele é despojado por um canalha na noite mesma desta primeira saída, depois
de algumas horas onde, livre caminhante, ele para diante de uma vitrine de loja.
Colapso; doença; morte; e desde então, a parte fantástica dessa existência sem ser.
Vagabundagem de fantasma nas noites de São Petersburgo, de espectro
arrancando os capotes dos transeuntes. Existência de assombração, compensação
à impossível realidade. Existência obliterada.

A obliteração como chave de leitura para a obra de Gogol, neste sentido, para Levinas,
ajudaria a compreender em que medida os “gestos do personagem se enredam e
retardam, recobrem algum buraco”, nos fazendo voltar o olhar para os recursos da
essência e sua capacidade de se retomar17.
Levinas e Armengaud seguem pela releitura levinasiana de Gogol como suporte
para melhor elucidação da obliteração em Sosno. Levinas aproxima os universos do
escritor e do escultor numa mesma direção: através da obliteração, Sosno verificaria
“em toda realidade o vestígio de seu estrangulamento por alguma insensatez de seu
aparecer mesmo”; por seu turno, Gogol faria o mesmo, porém a partir de seu estilo
“cômico ou tragicômico”, com seus “detalhes inúteis” e pleonasmos – “a vida está
deformada ou menosprezada nestas formas” –, “uma sobrecarga” numa “linguagem

Aqui a influência indireta é de Adorno. Cf. ADORNO, T. W (1951). Minima Moralia. Tradução Artur
Morão. Lisboa: Edições 70, 2001.
17 LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris: Éditions de la Différence, 1998, p. 12-14, todas as passagens, tradução
nossa.
16
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que voluntariamente se confunde por uma brusca conformidade às formas do ‘dito’ e
aos seus lugares comuns” – aquilo que Armengaud denomina “obliteração pelo trivial”
como “fonte de um efeito cômico” e Levinas, por sua vez, “um cômico triste” como
obliteração. Gogol seria, nestes termos, um grande intérprete da miséria humana e sua
constituição na trama social18.
Esse retrato de uma humanidade prostrada e sobrecarregada, questiona
Armengaud, condiria com a prática da “obliteração pelo pleno” de Sosno? Voltando-se
mais diretamente para o trabalho de Sosno, Levinas acrescenta que se trataria também
de uma obliteração pelo vazio, novamente destacando o elemento da miséria. Ele nos
remete, de certo modo, e ainda que brevemente, à atividade de Sosno que está na
gênese e nos primeiros passos de sua obra, sua relação com a fotografia (Sosno foi
repórter fotográfico, retratando inclusive guerras) e os primeiros experimentos com a
obliteração através delas, nas quais ela se daria, conforme conceito trazido por
Armengaud em texto supracitado e retomado neste momento por Levinas, pelo
insustentável19. O filósofo tem em mente, como nos relata, a “fome no terceiro mundo”,
os pais que não tem condições de alimentar seus filhos. De modo a caracterizar o
conceito de obliteração desenvolvido por Sosno na arte, Levinas valoriza a utilização
das figuras geométricas e dos inacabamentos, ressaltando que toda obra “jamais está
acabada”, pois “a realidade está sempre perdida [ratée]”, em falta. Percebe,
criticamente, como abstrata e incapaz de se “integrar a isso que recobre”, a obliteração
que se restringe a “recobrir o rosto por uma superfície puramente geométrica” – o que
não impediria que, em alguns trabalhos de Sosno, o cobrir como ocultar nos conduza
para uma abertura do sentido 20 , a irrigação temporal pela qual a obra floresce em
múltiplos sentidos e, enquanto tal, se insurge contra o estabelecido e apela à
responsabilidade.
Cobrir como ocultar oferecendo ou conduzindo a um sentido. Armengaud lança
algumas direções/sugestões: “Maneira de remover a plástica do rosto? De incitar o
olhar a reconstituir, mas também a buscar outra coisa?” Levinas reforça a ideia de um

Ibid., p. 16-18, todas as passagens, tradução nossa.
“Para chamar a atenção para o insustentável de suas fotos, um insustentável que não se percebe
mesmo mais, ele as oblitera: esconde uma parte” (ARMENGAUD, Françoise. “Éthique et esthétique: De
l’ombre à obliteration” in CHALIER, Catherine; ABENSOUR, Miguel (Org.). L’Herne: Emmanuel
Levinas. Paris: Éditions de l’Herne, 1991, p. 507, tradução nossa).
20 LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris : Éditions de la Différence, 1998, p. 18, todas as passagens, tradução
nossa.
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simples ocultamente, algumas vezes obnubilado pela indistinção entre “esse que
oblitera e aquele que é obliterado”, elogiando uma proposição de Armengaud, num
manuscrito de um texto dela sobre Sosno, de que “não há nada para ver”, logo “há
muito para ver”. Nesta linha, prossegue Armengaud, estimulando Levinas a um
belíssimo desdobramento de sua reflexão: haveria “diferença entre os rostos
obliterados e os torsos obliterados?”21 Vejamos Levinas:
Apesar das diferentes maneiras de ser rosto. Sem boca, nem olhos, nem nariz, o
braço ou a mão de Rodin são já rosto. Mas as nucas das pessoas que fazem fila
diante do guichê de Loubianka em Moscou para enviar cartas ou pacotes aos
parentes ou amigos – detidos pela Guépéou [Polícia de Estado da União Soviética,
G.E.L], conforme Vida e destino de Vassili Grossmann – nucas que exprimem
ainda para esses que, na fila, os observam, angústia, inquietudes, lágrimas, são –
mas de outro modo – rostos obliterados. A obliteração à guisa de quadrado
colocado sobre o rosto por Sosno, pode ela, pela sua negatividade brutal, ter a
mesma significação, a mesma profundidade?22

Deixemo-nos um pouco assombrar por estas palavras proferidas por Levinas. A
colocação subsequente de Armengaud auxiliará o filósofo a desenvolver uma
importante distinção entre mistério e segredo que dirá muito sobre o entrelaçamento
entre ética e estética numa obra de arte a partir do pensamento de Levinas, como
compreendemos, que permanece em constante tensão na arte da obliteração de Sosno.
Aproveitando a referência do pensador às esculturas de Rodin e à figura geométrica do
quadrado, Armengaud se dirige às “práticas arquiteturais” de Sosno, compreendendo
que as casas23 também são rostos e, portanto, passíveis de ser obliteradas. As casas,
para Levinas, em certo sentido, possuem dois elementos já ressaltados por ele na arte
da obliteração de Sosno: cobrir como ocultar (“há os planos escondidos”) e os
inacabamentos. Porém, algumas modalidades de obliteração “acrescentam como um
mistério à harmonia disso que permanece visível”, ou seja, prestam homenagem aquilo
que se mostra em sua plenitude pelo plano ontológico; enquanto que em determinadas
obras arquiteturais de Sosno, haveria um segredo, sem haver mistério. O segredo é
Ibid., p. 18-20, todas as passagens, tradução nossa.
Ibid., p. 20, todas as passagens, tradução nossa.
23 Ocorreu-me uma passagem de L’ontologie est-elle fondamental? (1951) que me marcou muito no
início de meus estudos em Levinas e pode ter estado presente para Armengaud durante a entrevista:
“Podem as coisas tomar um rosto? A arte não é uma atividade que confere rosto às coisas? A fachada de
uma casa não é uma casa que nos olha? A análise conduzida até aqui não é suficiente para uma resposta.
Pergunto, contudo, se o estilo impessoal do ritmo não se substitui na arte, fascinante e mágica, à
socialidade, ao rosto e à palavra” (LEVINAS, Emmanuel (1991). “A ontologia é fundamental?” In: Entre
nós: Ensaios sobre alteridade. Trad. Pergentino Pivatto (Coord.). 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 3233).
21

22
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aquilo que transtorna o paradigma da visão e, deste modo, como uma reserva de
sentido, carrega o inacabado ou o plural do real, a obra se coagulando em obra de arte,
advindo temporalidade – como quer Levinas, “não há mistério no segredo”. Em
relação aos moradores da casa habitarem um segredo – estranhamento em forma de
questionamento de Armengaud –, para Levinas o que se passa lá é da ordem do
mistério, uma “obliteração antes de toda arte”, obliteração que viria compor com um
mundo dado previamente, não viabilizando uma abertura radical para o sentido, onde
a ética se embrenha na estética como uma hipóstase da obra de arte. Propondo um
retorno às questões iniciais da entrevista, o filósofo remarca a capacidade de remoção
da obliteração do “que há de falsa humanidade nas coisas”, questionando-se se isso
seria a “função de toda arte”. E aumenta o tom da provocação afirmando que o imoral
na Gioconda de Da Vinci seria “sua perfeição num mundo do sofrimento e do mal e no
drama que se interpreta perto de nós, no acontecimento de ser e de aparecer” 24.
Neste sentido, Armengaud reforça a obliteração como um duplo movimento:
simultaneamente, risca [biffer] e denuncia o escandaloso – o que Levinas define como
seu momento ético, mas que não está presente em toda arte. Como exemplo de uma
obliteração na literatura, o filósofo traz novamente a leitura de Nabokov sobre O
Capote de Gogol. Aquele não almeja reduzir o conto à “miséria social do personagem”.
Não existe uma correspondência absoluta entre a sociedade injusta e a miserabilidade
do personagem. Para Levinas, o problema social é expressão do drama ontológico: “o
ser que estala sob seu próprio peso e se exaure em querer ser”. E, mais uma vez, vai ao
encontro de um argumento de Armengaud, reconhecendo a dimensão ética da
obliteração se realizando na contramão da operação mágica da arte25. Denunciando
os limites da ontologia e da fenomenologia, aproximando os trabalhos de Levinas e
Sosno, Armengaud salienta o “tornar sensível a parte não-sensível que recobre
necessariamente o rosto humano ou o corpo humano” como um dos efeitos da
obliteração. O filósofo, como não podia ser diferente, reage explicando a seu modo esse
efeito da obliteração de Sosno como decorrência do escândalo que é “esta obtusidade
secreta no rosto”. A obliteração é a abertura de uma janela para um escândalo,
LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris : Éditions de la Différence, 1998, p. 20-22, todas as passagens, tradução
nossa.
25 Sobre a leitura de ARMENGAUD do Realité et son ombre de Levinas no tocante à relação entre arte
e magia, cf. ARMENGAUD, Françoise. “Éthique et esthétique: De l’ombre à obliteration” in CHALIER,
Catherine; ABENSOUR, Miguel (Org.). L’Herne : Emmanuel Levinas. Paris : Éditions de l’Herne, 1991,
p. 500-501.
24
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reconhecendo-o e fazendo-o ser reconhecido. Deste modo, como quer Levinas, “ela
está plena de compaixão” 26.
A entrevista também nos proporciona, de modo suave, o choque entre
diferentes tradições do contexto judaico, o racionalismo talmudista-bíblico de Levinas
e o flerte com o misticismo judaico através da Cabala por Sosno – que permanecerá
como pano de fundo do encaminhamento dado a seguir por Armengaud. Recuperando
uma citação do Zohar proferida por Sosno – “’A forma mesma do corpo humano
esconde um segredo supremo’” –, a filósofa questiona se uma “intuição de um segredo
escondido na forma do corpo humano” não ficaria mais evidente através da
obliteração. Levinas diz não conhecer nada em Cabala. Para ele, o segredo sem
mistério é a miséria ou na miséria haveria um segredo, a mortalidade, a morte diante
da qual o olhar direto se depara – e nós acrescemos, mortalidade é temporalidade e,
naquilo que implica pela morte do outro, o próprio Levinas também refere na
entrevista, é compaixão. Armengaud insiste pelo horizonte da Cabala, na qual o Zohar
indicaria que se soubermos ler as proporções do corpo humano, elas nos revelariam
alguns “segredos da construção do universo”. O pensador lituano-francês se restringe
a dizer que vê nas possibilidades que se abrem pela relação inter-pessoal o caminho
para a “libertação do drama ontológico”27.
A felicidade na escolha da figura merecerá uma interjeição na retomada da
palavra por Levinas: Armengaud relaciona a obliteração com uma ferida, seja na
medida em que desnuda algo como abertura, seja recobrindo como fechamento, porém
ela deixa uma lacuna a ser preenchida pelo filósofo: a que a obliteração submeteria
uma ferida? A ferida como figura tem o poder de nos oferecer muitos elementos da
filosofia levinasiana. “Se há obliteração [...], há uma ferida”, encaminha Levinas, e esta
inflige sempre alguém. Como temos insistido, em nossa leitura da ética levinasiana, o
sentido ou a significação sobrevém numa dimensão relacional, cuja temporalidade
como sinônimo da realidade implica, a cada instante, tudo aquilo que nela se registra.
Em termos mais próximos do próprio Levinas, a significação não deriva de um
princípio, o qual ela corta transtornando, mas do homem, no qual ela brota como

LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris : Éditions de la Différence, 1998, p. 22-24, todas as passagens, tradução
nossa.
27 Ibid., p. 24, todas as passagens, tradução nossa.
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sofrimento, e do outro, através do qual ela nos exige resposta – portanto, relação e
responsabilidade28.
Tendo sido driblada por Levinas num questionamento sobre a obliteração como
lugar de ruptura com os ídolos – o filósofo se limita a dizer que não teme os ídolos
tomados no sentido de alguns monoteísmos, pelos quais os museus são vistos como
depósitos de figuras que não deveriam se formalizar de modo algum, nem em
desenhos, nem em esculturas –, Armengaud reata em duas ideias alguns aspectos
fundamentais subjacentes da entrevista, “a estética não é a ética” e a arte não substitui
a religião, querendo saber de Levinas se ele conceberia na arte, especialmente a arte
da obliteração, “uma verdadeira janela para a ética”. No tocante à religião, termo
muitas vezes empregado pelo autor ao longo de sua obra no sentido etimológico da
palavra, re-ligar, Levinas a concebe nesta relação de responsabilidade para com aquele
que me constitui29, modo pelo qual Deus viria à ideia – “a religião é pensada a partir
da obrigação e da ordem da palavra de Deus inscrita no rosto do outro homem”. Já em
relação ao que se refere à arte de modo geral, tomando Heidegger como o bastião de
uma divinização da arte pela filosofia contemporânea, Levinas percebe no domínio da
estética – segundo ele, inclusive, anterior ao reino de Deus –, a partir da imagem como
“lição de desinteresse”, uma possibilidade de cura frente a minha perseverança no ser
cujo reflexo se exerce na minha dominação sobre as coisas30.
Parece surgir um desencontro ou um pequeno ruído entre os pensadores que
logo adiante se sintoniza. Armengaud depreende de Levinas, colocando para ele sob a
forma de questão, que a obliteração não tensionaria suficientemente a imagem ao
ponto de oferecer sua transmutação em palavra, permanecendo, desse modo, “guardiã
do silêncio” como perseguindo um destino pré-estabelecido pelo belo para a arte em
geral, reiterando a concepção da imagem como “interrupção da palavra” ao invés de
subvertê-la. De sua parte, Levinas remarca a importância mediadora da palavra que se
verifica na relação com o outro. Armengaud, a seu turno, compreende como uma
“palavra de endereçamento”, uma proposição, um apelo à resposta, cujo modelo seria
uma escultura, o dizer de um corpo que se põe no espaço – aquilo que nós atribuímos

LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris : Éditions de la Différence, 1998, p. 26, todas as passagens, tradução
nossa.
29 Cf. LEVINAS, Emmanuel (1991). “A ontologia é fundamental?” In Entre nós: Ensaios sobre
alteridade. Trad. Pergentino Pivatto (Coord.). 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 29-30.
30 Id., op. cit., p. 26-28, todas as passagens, tradução livre nossa.
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ao registro temporal do real de cada coisa que existe. “A obliteração [...] faz falar”,
retoma a palavra Levinas, entrelaçando-se outra vez os pensamentos. Ela teria o poder
de interromper o silêncio da imagem fazendo-se passagem ao outro como um
“chamado da palavra à sociabilidade, o ser para o outro”. Ambos parecem de acordo,
neste sentido, em relação a uma abertura para a dimensão ética da obliteração,
inclusive em termos de obrigação, de exigência à resposta ou responsabilidade – tudo
que se inscreve no real questiona o estabelecido, se faz tempo apelando à
responsabilidade. Levinas enxerga na possibilidade de barrar, que não resume a
obliteração, mas justificaria sua importância, a semente do segredo no âmbito da
verdade, “uma certa obscuridade no ser”, um drama outro, um drama do drama no
seio daquele que tem na dramatização seu modo de ser como essência.31
O trauma do encontro, em sentido levinasiano, entre os pensadores não cessa
de se enriquecer em sua profusão de cores e nuances – a pluralidade de sentidos é
incontrolável. A pensadora francesa verifica a paixão na obliteração, nos mesmos
termos frequentemente empregados por Levinas, como uma falta na imagem que lhe
“permite [...] significar de outro modo”, para além dela própria, aproximando-se
daquilo que se viabiliza pela palavra. Uma vez mais como se fora a primeira, e sempre
o é, Levinas abraça-se à interpretação de Gogol do Nabokov: “O homem de Gogol é o
homem da obliteração” – Levinas retraça um paralelismo entre obliteração e finitude
humana, “todos os pesos, todos os obstáculos se acumulam no ob”, no diante de, no
diante da morte, a miséria humana (não confundir com a apropriação heideggeriana
da morte pela angústia, o ser-para-a-morte que, na leitura de Levinas, a grosso modo,
pretende reafirmar a vocação do ente privilegiado em estar vertido para o seu próprio
ser). E, tendo ambos delineado muitos dos contornos da “arte da obliteração”, Levinas
questiona se seria possível sua aplicação à Gioconda. Se lhe considerarmos desde
sempre obliterada, atribuiríamos à obliteração o papel de “conceito essencial para
compreender a arte”; constataríamos a existência de um segredo – Armengaud e
Levinas dão a entender que o modo como a obra de arte se concretiza, sua
contingência, como uma janela de possibilidades, é já obliteração. “É necessário que a
obliteração cante”, assevera Levinas. O caráter comovente de todo canto se localiza na
unicidade que a obliteração confere – tudo que se passa, passa apenas uma vez, a
LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris : Éditions de la Différence, 1998, p. 28-30, todas as passagens, tradução
nossa.
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finitude da condição humana: “este sofrimento, este segredo, este colocar-se em
retirada... Uma vez, sim, mas não duas!” O encontro acaba, como a interrupção que
interrompe sua própria interrupção, com uma afirmação de Levinas, que poderia
figurar como uma epígrafe ao seu pensamento, de que as coisas são retratadas pela
arte como “vindas de um profundo outrora”32.
3.3. POESIA DO SER AO OUTRO: LEVINAS LEITOR DE PAUL CELAN – “Ė
TEMPO QUE SEJA TEMPO!”

“O outono come da minha mão a sua folha: somos amigos
Tiramos às nozes a casca do tempo e ensinamo-lo a andar:
o tempo regressa de novo à casca.
No espelho é domingo,
no sonho dorme-se,
a boca fala verdade.
O meu olhar desce até ao sexo dos amantes:
olhamo-nos,
dizemos algo de escuro,
amamo-nos como papoila e memória,
dormimos como vinho nas conchas,
ou o mar no brilho-sangue da lua.
Ficamos abraçados à janela, olham para nós da rua:
é tempo que se saiba!
É tempo que a pedra se decida a florir,
que ao desassossego palpite um coração.
É tempo que seja tempo.
É tempo.”
(CELAN. Corona, trad. Y. K. Centeno)
“O modo de revelar isso que permanece outro apesar de sua
revelação não é o pensamento mas a linguagem do poema.”
(LEVINAS. Sur Maurice Blanchot, p. 14, tradução nossa)

Na Revue des Belles Lettres n°2-3 de 1972, vem a público Paul Celan, de l’être
à l’autre, um dos textos levinasianos de nossa predileção 33 e, em nosso entendimento,
LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération: Entretein avec Françoise Armengaud à propôs de
l’oeuvre de Sosno. 2ª Ed. Paris : Éditions de la Différence, 1998, p. 30-32, todas as passagens, tradução
nossa.
33 Ao longo de nossas pesquisas, visitamos este texto, pelo menos, duas vezes mais detidamente. Cf.
nossos “Eco que precede a ressonância da voz - temporalidade, substituição e poesia: sobre a intriga
enigmática da linguagem na obra de Emmanuel Levinas”. In: CARVALHO, Marcelo et al. (Org.).
Filosofia Política Contemporânea (Coleção XVI Encontro ANPOF). 1ª Ed. São Paulo: ANPOF, 2015, p.
32
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um dos melhores registros de sua reflexão sobre a linguagem, bem como um acerto de
contas definitivo sobre a questão da poesia, até mesmo em relação a sua abordagem
em Autrement. A intriga enigmática da linguagem em que a tensão entre Dito e Dizer
se expressa, ganha corpo na reinvenção da subjetividade como temporalidade que
recolhe, espalhando seus vestígios numa concepção de poesia amadurecida em Levinas
nesta sua leitura de Celan, testemunho que diz mais sobre sua própria obra
certamente, do que propriamente sobre a do poeta – uma constante, de modo geral,
nos trabalhos levinasianos sobre os nomes próprios. Assim como a chama de um texto
pode se acender numa única frase e a de um poema num único verso, a da concepção
de poesia de Levinas é dada de saída no texto, pinçando, como quem separa um
diamante, a famosa frase de Celan extraída da carta de 18 de Maio de 1960 34 ,
endereçada pelo poeta a Hans Bender, adaptada pelo filósofo: “Eu não vejo diferença
[...] entre um aperto de mãos e um poema”35. Poema como um aperto de mãos e rosto,
significância de seu próprio significado, como Dizer que também se mostra através do
Dito, como veremos, têm muitas coisas em comum, especialmente, o modo de
canalizar o sentido e fazer-se tomar por ele.
Da chama sobrevêm as primeiras centelhas: sobre o poema, neste sentido,
Levinas dá início a sua reflexão caracterizando-o como “linguagem levada a cabo”,
“reconduzida ao nível de uma interjeição”, “expressão tão pouco articulada quanto um
piscar de olho, quanto um signo dado ao próximo”. Signo de qual ordem?
Recorrentemente em se tratando de subjetividade em Levinas, “signo que é seu próprio
significado: o sujeito dá signo desta doação de signo ao ponto de se fazer todo inteiro
signo”. Em relação à linguagem ontológica pela qual a essência se temporaliza, como
vimos, e neste texto lembrada como “die Sprache spricht” (língua ou linguagem que
fala) heideggeriana, seria uma “comunicação elementar”, “sem revelação”,
“balbuciante infância do discurso”, “desajeitada inserção” nesta linguagem, “entrada
indigente na morada do ser”36.

335-346; “Poesia e Ética: Possíveis endereçamentos sobre a poesia de Paul Celan nos rastros da filosofia
de Emmanuel Levinas”. In: SÖHNGEN, Clarice Beatriz da Costa; POZZEBON, Fabrício Dreyer de Avila.
(Org.). Encontros entre Direito e Literatura III: poesia, linguagem e música. 1ª Ed. Porto Alegre:
Edipucrs, 2016, p. 23-46.
34 Para ter acesso à carta traduzida para português, cf. CELAN, Paul. Arte poética: O Meridiano e outros
textos. Trad. J. Barrento e V. Milheiro. Lisboa: Cotovia, 1996, p. 65-68.
35 LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 61, tradução nossa.
36 Ibid., p. 61, todas as passagens, tradução nossa.
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Referindo o famoso encontro entre o poeta e o filósofo da Floresta Negra,
Levinas utiliza passagens de um pequeno texto em prosa de Celan, Diálogo na
montanha 37 , curiosamente inspirado pelo desencontro do poeta com outro grande
filósofo, Theodor W. Adorno, para ilustrar minimamente a compreensão de Celan
sobre essa “língua [ou linguagem] que instaura o mundo no ser”, a “língua [ou
linguagem] do neutro”. Conforme Levinas,
Celan compara a uma língua um caminho tão belo na montanha onde sobre a
esquerda floresce um martagão/lírio turco, floresce o selvagem, floresce como
em lugar nenhum, e sobre a direita se ergue a campânula rapôncio, e onde
Dianthus Superbus, o cravo esplêndido, se ergue não longe dali... Língua nem
para ti e nem para mim – pois, eu lhe pergunto, para quem, portanto, ela é
concebida, a Terra, essa não é para ti, digo eu, que ela é concebida, e não para
mim – uma língua, de sempre, sem Eu e sem Tu, nada de Lhe, nada de Isso,
compreendes tu, Ela simplesmente, e é tudo.38

Para Levinas, portanto, Celan localizaria o poema não só num “nível présintáxico e pré-lógico”, porém também pré-revelador. Como “um modo de dar até a
mão que oferece”, o poema corresponde à dimensão ou ao instante (temporalidade
subvertendo o lugar – utopia) do “puro tocar”, “do puro contato”, “da surpresa”, “do
aperto”. O esboço da concepção de poema levinasiano a partir da poética de Celan vai
sendo rabiscado pelas expressões caras e recorrentes que modulam o sentido na trama
da constelação de sentidos de Levinas: “linguagem da proximidade para a
proximidade, mais antiga que aquela da verdade do ser” (a qual, como temos
explorado, ela “carrega e suporta” – Dizer, dimensão da linguagem que se confunde
com a temporalidade, exigência relacional do real como desdobramento ético do
sentido, fundo sem fundo da linguagem do ser, sua possibilidade), “primeira das
linguagens”, “reposta precedendo a questão”, “responsabilidade pelo próximo,
tornando possível, por seu para o outro, toda a maravilha do dar”39.
O filósofo lituano-francês passa a dialogar também com passagens de O
Meridiano, discurso preparado por Celan para a cerimônia de recebimento do Prêmio
Georg Büchner em Outubro de 1960, cujo recorte seguinte, destacado por Levinas,
seria a proposição ao redor da qual Celan criaria seu texto, legando sua percepção

Cf. CELAN, Paul. Arte poética: O Meridiano e outros textos. Trad. J. Barrento e V. Milheiro. Lisboa:
Cotovia, 1996, p. 65-68, p. 35-40.
38 LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 62, tradução nossa.
39 Ibid., p. 62, todas as passagens, tradução nossa.
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sobre seu próprio ato poético: “O poema vai por um caminho adiante deste outro que
ele supõe capaz de ser reunido, livre dégagé. – liberto délivré – vacante, talvez...”.
Sobre sua visão geral de O Meridiano, Levinas o caracteriza como um texto “elíptico”
e “alusivo”, composto de “fórmulas vibrantes”, que se vale de incessantes interrupções
para, através delas, dar passagem a “sua outra voz”, como uma sobreposição de dois
ou mais discursos, cuja “estranha coerência … não é a do diálogo, mas tecida
conforme um contraponto que constitui – apesar de sua unidade melódica imediata –
o tecido de seus poemas”. Interpretando a passagem destacada, deste modo, para
Levinas, como na responsabilidade em relação ao outro na qual se hipostasia uma
subjetividade, “o poema vai em direção ao outro” almejando reuni-lo “liberto” e
“vacante”. E, coroando a grandeza literária que lhe é própria, Levinas nos alcança esta
belíssima definição do ofício do poeta: “A obra solitária do poeta cinzelando a matéria
preciosa das palavras é o ato de desalojar um cara a cara”40.
Com o subsequente arranjo de O Meridiano, Levinas pretende posicionar Celan
mais próximo de Buber, localizando nessa passagem as categorias do filósofo
austríaco, do que de Heidegger: “O poema advém diálogo, ele é frequentemente
diálogo agitado... encontros, caminho de uma voz em direção a um tu vigilante”. Bem
ao seu estilo, talvez um pouco mais irônico que o comum, o pensador lituano-francês
questiona se Celan teria preferido as categorias de Buber em detrimento da “genial
exegese descendendo soberanamente” de Hölderlin, Trakl e Rilke (da “misteriosa
Schwarzwald [Floresta Negra]”) que quer “mostrar a poesia abrindo o mundo, entre
terra e céu”. Ainda: se Celan as preferiria em relação “ao carregamento das estruturas
no espaço intersideral da Objetividade”, um certo “pertencimento [dos poetas] de todo
seu ser à objetividade destas estruturas”, o qual Levinas sintetiza como destino
impessoal do poeta nas poéticas de vanguarda. O pessoal como “poesia do poema”,
“do eu ao outro”, em Celan, confirma a preferência por Buber – que Levinas ilustra
com mais um recorte do discurso do poeta: “...o poema fala! Da data que é a sua... da
circunstância única que propriamente lhe concerne”41.
Como uma racionalidade que se vê às voltas com sua constituição temporal, o
poema, em seu movimento, vai de um lugar – a arché do logos autocentrada,
fundamento da representação, ao sincronizar o real numa dimensão presente, lhe
LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 62-63, todas as passagens, tradução nossa.
41 Ibid., p. 63, todas as passagens, tradução nossa.
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concede um lugar, colocando-o à sua disposição – em direção à utopia, o não-lugar, o
tempo – o logos fraturado pelo outro que lhe questiona, anarquicamente, é irrigado
pelo sentido temporal do real, é inspirado pela “infinitude do infinito que vive à
contrapelo”42, vertendo-se em responsabilidade por ele, atando as pontas desta trama
ética em que o real chega até nós. Vejamos através do trabalho artesanal de composição
com o texto O Meridiano por Levinas:
É preciso lhe escutar de mais perto: o poema que fala de mim [moi - eu], fala disso
que concerne um outro; um todo outro; já fala com um outro, com um outro que
o mesmo seria próximo, que seria todo próximo, ele vai por um caminho adiante
deste outro, já nós estamos longe fora, já na claridade da utopia... A poesia nos
antecede, vai mais rápido do que o previsto.43

O ensaio celaniano sobre a poesia, O Meridiano, é assim recebido por Levinas
como uma “tentativa de pensar a transcendência”. O sentido dessa transcendência é
guiado pela seguinte passagem: “A poesia – conversão em infinito da mortalidade
pura e da letra morta”. O paradoxo que lhe está associado não se esgota na “aventura
infinita de uma letra morta”. Mas, como “um salto por cima do abismo aberto no ser,
ao qual a identidade mesma do saltador inflige um desmentido”, se aprimora nesta
antinomia onde o conceito de transcendência se forja. Por conseguinte, como Levinas
costuma insistir, transcender não é morrer (nem uma tentativa de se apropriar da
morte para determinado fim, como justificar uma posição privilegiada no ser e,
portanto, reforçando-o), nem um salto tomado pelo seu simulacro – como a saída do
ser para o não-ser, que nada mais é que uma continuidade, ou a constatação da sua
impossibilidade de evasão. A antinomia que opera um desmentido abismando o ser
através de uma identidade desidentificada é a abertura de outra ordem, possibilitada
pelo poema que “permite ao eu se separar dele mesmo” – na ilustração levinasiana
com as palavras de Celan: “descobrir um lugar onde a pessoa, na surpresa do eu como
estrangeiro a ela mesma, se liberta”. Bricolando entre Levinas e Celan, o poema se
lança em direção ao outro “voltado, face a ele – difere seu êxtase, se agrava no
entretempo”, nós diríamos na temporalidade mesmo – permanecendo, sem cessar
diferindo-se, nos “confins dele mesmo”. “Adiando seu acúmen”, o poema dura: “... se
revoga... se remete sem trégua, a fim de durar, de seu Já não mais [Déjà plus] ao seu

Id. (1978). Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. 8ª Ed. Paris: Livre de poche, 2013, p. 27.
LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 64, tradução nossa.
42
43

138 | A realidade como temporalidade – Ética e Estética desde Autrement de E. Levinas

Sempre ainda” – tradução celaniana, conforme Levinas, dessa duração do poema, cuja
“soberania orgulhosa do criador” seria interrompida no poeta por esse Sempre ainda
que qualifica a passagem ao outro (em Celan: “o poeta fala no ângulo de inclinação de
sua existência, no ângulo de inclinação onde a criatura se enuncia... que o traço {que
traça o poema} se revela a ele dedicado”). Transcendência, portanto, que se viabiliza
numa “singular desubstancialização do Eu” ao passo que vai se fazendo todo signo e
significância de seu próprio significado, “aperto de mão”, “dizer sem dito” – Um basta
aos “gloriosos trejeitos de criador”, como quer Levinas, e “que se nos deixe em paz com
o poieín e outras futilidades”, como escreve Celan a Bender. A linguagem se ratifica
fertilizada pelo sentido, reverberando sua vertente temporal, quando se acentua em
termos de importância sua dimensão interpelativa em relação à mensagem. Tensão do
limite entre receptividade e doação radicais – tempo, relação com a alteridade, torção
de si invertendo-se em responsabilidade – denominada, neste momento, atenção por
Levinas. Este toma de Celan a apropriação que ele fez de Malebranche através de
Benjamin: “Atenção como pura oração da alma”. Na mesma linha da estrutura da
consciência não-intencional ou má consciência (ou até mesmo um dos seus modos de
se desdobrar, talvez), a atenção seria uma modalidade de consciência que, em uma de
suas faces, não permite uma fuga para “obscuros subterrâneos” e, na outra, “sem
distração”, projeta uma luz “não para ver as ideias, mas para interditar a esquiva” –
passividade sem assunção. “Retidão da responsabilidade” preenchendo o sentido da
insônia como já consciência, porém anterior ao “aparecer de formas, de imagens, de
coisas”44.
A nossa questão central relendo Levinas – que o real é temporalidade e,
enquanto tal, se tece em relações de responsabilidade cujo nó que ata ou a sede desta
responsabilidade é o homem convocado por aquilo que lhe oferece resistência à clareza
de seu mundo, a alteridade da exterioridade como reserva de sentido em que a
pluralidade de sentidos do real sobrevive e da qual emana seus frutos – também ganha
força no ensaio sobre Celan, respeitando, obviamente, as nuances do idioma
levinasiano. Outra vez compondo com passagens de O Meridiano, Levinas nos oferece:
“Toda coisa, todo ser, como ele caminha em direção ao outro, será figura, para o
poema, deste outro... ao redor do eu que interpela e lhe dá nome, ela pode se reunir”;

LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In:Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 64-65, todas as passagens, tradução nossa.
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e nos traduz: no movimento do poema em direção ao outro – para nós, dizer como
temporalidade se desdobrando em linguagem, seu lastro último em correspondência
com a realidade – é através do dito deste dizer poético que as coisas aparecem, como
figuras desse movimento que ele conduz ao outro. A temporalidade que se faz
linguagem no dizer é condição da tematização, suportando-a, valendo-se
clandestinamente dela, ao passo que a excede: “o fato de falar ao outro – o poema –
precede toda tematização; é nele que as qualidades se reúnem em coisas”. Como na
ruga que sulca nosso rosto, o envelhecimento de que nos fala Levinas, a temporalidade
respira e inspira nas frestas de tudo que aparece: “mas o poema deixa assim ao real a
alteridade que a imaginação pura lhe arranca, ele concede ao outro uma parcela de
sua verdade; o tempo do outro” – diacronia como intercorrência necessária da
temporalidade: o real temporal como força diferinte exige que tudo que sobrevenha
nele se relacione, mas impede que o tempo de um seja sincronizado pelo tempo do
outro (por isso, relação requer separação – abismo intransponível e infinito entre dois
mundos, porém próximos eticamente) 45.
Movimento em direção ao outro homem como saída: de Celan escolhido por
Levinas, “um passo fora do humano, se carregando numa esfera dirigida em direção
ao humano, excêntrica”. O filósofo nos fala de um gênero humano comportando no
“interior de seu espaço lógico – de sua extensão”, aquilo que temos insistido, sua
“ruptura absoluta”, transposição de si em si decorrente deste movimento em direção
ao outro, transcendência do humano em direção à utopia. Utopia, não-lugar, tempo
(subversão do lugar de controle forjado pelo pensamento, presença e sincronia, pela
temporalidade como o não-lugar do para-o-outro da relação de responsabilidade, da
diacronia pela qual um tempo visita outro, sem pelo outro ser absorvido,
permanecendo como alteridade constituinte, acutilando como obsessão por este outro
que se reverte em responsabilidade): ser temporalidade ou subjetividade é estar desde
sempre convocado à responsabilidade por aquilo que, exterioridade, lhe cerca e,
enquanto tal, o constitui na medida sem medida que lhe questiona e nele não se resolve
numa representação – não como negação do logos, mas como traumatismo em sua
arché, portanto, anarquicamente, qualifica a racionalidade que se viabiliza na
manutenção do sentido plural, alteridade como expressão do real e, neste sentido, seu

LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 65-66, todas as passagens, tradução nossa.
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registro temporal, coagulação ou irrupção do sentido ético capaz de nos libertar de
nossa desventura egocêntrica na interrupção do inter-esse – “como se a utopia fosse
não o sonho e o destino de uma maldita errância, mas a clareira onde o homem se
mostra: ... claridade da utopia... E o homem? E a criatura? – em tal claridade”46.
A claridade da utopia onde o homem se mostra, a temporalidade, essa
“exterioridade insólita”, como tal, “não é outra paisagem”. O poema como o salto sobre
o abismo do ser, para Levinas, dá um passo além em relação ao “estranho da arte” (este
texto é bastante anterior ao Jean Atlan et la tesion de l’art e ao De l’obliteration e,
desta forma, talvez comungue com a leitura de Autrement sobre a arte) e ao da
“abertura do ser do ente”, pois a estranheza do próximo é de outra ordem – “nada é
mais estranho nem mais estrangeiro que o outro homem”. Ele se mostra, portanto,
nesta trama da responsabilidade em torno da temporalidade, não-lugar ou claridade
da utopia, desenraizamento e ausência de domicílio. É como hóspede em sua própria
casa que o homem é acolhimento, desnudando-se numa passividade como oferenda ao
posso que é visitado por algo que não pode assumir, mas pelo qual se investe, expulso
de si (desprovido de qualquer recurso que possa reconfigurar o jogo do interesse), em
responsabilidade – a in-condição de apátrida é condição da aventura da subjetividade
que se sublima no poema.
Eis a interpretação levinasiana da figura central, o Meridiano, do ensaio de
Celan. O aspecto surpreendente da aventura do para o outro na utopia é uma espécie
sui generis de retorno. Estranha circularidade de um “movimento sem retorno”,
“trajetória perfeita”, “na sua finalidade sem fim”, caracterização do poema como
meridiano. Ir em direção ao outro é a possibilidade de regressar desprovido do peso
de minha identidade, inscrição numa terra natal que implica um desenraizamento –
“nada de primeira ocupação”, “não deve nada ao nascimento” –, ou seja, uma terra
natal com feições de terra prometida. Terra que rejeita os habitantes que “esquecem o
percurso circular que lhes tornou familiar essa terra” ou errância como despaganização – incessante retorno a si sem anteparo possível, heteroafetado por aquilo
do outro (próximo porém separado) que não consigo trazer à luz pela consciência, já
não mais me reconheço; desencarregado de meu peso ontológico, colocado do avesso
sem direito, me lanço em responsabilidade por isso que me despertou. A utopia é o
tempo e a terra prometida é a subjetividade que, liberta dos encargos da identidade
46
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pela alteridade, ao retornar a si sem poder se identificar naquilo que lhe é externo,
perde seu lugar de conforto (o mesmo capaz de reatar o campo de força da essência),
projetando-se em responsabilidade por aquilo que, de certo modo, o sustenta desde
fora, enlaçando eticamente aqueles que permanecem absolutamente separados.
Assim, nesta relação entre separados em que me faço errância numa responsabilidade
por um outro, Deus vem à ideia no rosto daquele que me interpela – errância como
des-paganização. É neste sentido que Levinas pode dizer: “a habitação justificada pelo
movimento em direção ao outro é de essência judaica” 47.
O filósofo entende que o poeta, assim como ele próprio, toma a Paixão de Israel
sob Hitler como “uma significação para a humanidade”, da qual o judaísmo seria uma
“possibilidade – ou uma impossibilidade – extrema” em termos de ruptura com a
“ingenuidade do arauto, do mensageiro ou do pastor do ser”. Levinas nos fala de um
amadurecimento como abertura (deiscência) do mundo, não nos presenteando com
uma estada, porém verificando, no mero passar de uma noite, “as pedras contra as
quais bate o bastão do errante afetando [se répercutant] em linguagem mineral” –
insinuação da errância de um dizer que opera, ultrapassando, no limite em tensão
entre as placas tectônicas do dito pelo qual a essência se mobiliza e movimenta:
“insônia no leito do ser, impossibilidade de se enrolar para se esquecer”.
Despojamento e nudez, “daquele que empresta [ou pede emprestado] tudo que
possui”, como “expulsão fora da mundaneidade do mundo” (Levinas voltando a se
debruçar sobre O diálogo da montanha: “pois o judeu, tu o sabes bem, possui o que
lhe pertence verdadeiramente, que não seja emprestado, pedido emprestado, jamais
restituído...”48). E para nos proporcionar outra gravura desta “linguagem mineral”,
linguagem que instaura o mundo no ser, Levinas volta a compor com recortes do
diálogo da montanha de Celan:
Nós aqui estamos novamente na Montanha entre o martagão e a campânula
rapôncio. Dois judeus se mantêm ou um único judeu tragicamente dois com ele
mesmo. Mas a eles, primos filhos de dois primos irmãos, falta... os olhos ou, mais
exatamente, a seus olhos um véu recobre o aparecer de toda imagem, pois o judeu
e a natureza, essa faz dois de todo tempo, mesmo hoje, mesmo aqui... pobre
martagão, pobre campânula rapôncio!... pobre de vocês, vocês não estão de pé,
vocês não estão na flor, e julho não é julho. E essas montanhas na sua imponente
solidez? O que é isso nessas montanhas, que Hegel dizia é dessa forma, com
LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 66-67, todas as passagens, tradução nossa.
48 LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In : Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 67-68, todas as passagens, tradução nossa.
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submissão e liberdade? Celan escreve: ... a terra está dobrada no alto, está
dobrada uma vez e duas vezes e três vezes, e está aberta ao meio, e no meio há
água, e a água é verde e o verde é branco, e o branco vem de mais alto ainda,
vem das geleiras...49

Somente uma “verdadeira palavra” seria capaz de animar, “acima e além”, esse
“silêncio e a insignificância de uma dobra do terreno dito montanha” e de suspender
“o barulho do bastão batendo a pedra e a repercussão desse barulho pelas rochas”,
transformando e elevando “a língua em uso aqui”50.
Encaminhando-se para a interrupção de seu ensaio, em suas últimas
considerações, Levinas atribuirá a Celan a sugestão de que o poema é “modalidade sem
precedente do outro modo que ser”, ofertando “uma mobilidade outra que essas que
se alojam entre os limites do ser e do não ser”. Como “ato espiritual por excelência” é
paradoxalmente “inevitável e impossível” – “o poema absoluto não existe” –, “não diz
o sentido do ser” e, deste modo, também não é uma derivação do nesta terra o homem
habita poeticamente de Hölderlin (“dichterisch wohnet der Mensch auf dieser Erde”).
O poema é tempo: “ele diz a defecção de toda dimensão, vai em direção a utopia, no
impossível caminho do impossível” (temporalidade como não-lugar onde a ética, nos
termos aqui refletidos, é um desdobramento do real). Meridiano e palavra, ambos
simultaneamente, contudo diacronicamente, imateriais e terrestres – portanto,
implicados no fluxo temporal do tecido do real: “Interrogação do Outro, busca do
Outro. Busca dedicada em poema ao outro: um canto cresce no dar, no um-para-ooutro, na significância mesma da significação. Mais antiga que a ontologia e o
pensamento do ser e que supõem saber e desejar, filosofia e libido”. O poema se
hipostasia na trama temporal do real como reflexo do seu “inelutável: a interrupção da
ordem lúdica do belo e do jogo dos conceitos e do jogo do mundo”51.
3.4. EDMOND JABÈS E O NÃO-LUGAR DO POETA

Para a edição número 31 dos Nouveaux Cahiers de 1972-73, Levinas se dispõe
a responder duas questões propostas pela revista sobre a obra de Edmond Jabès: “Na
produção literária atual, qual lugar você atribui à obra de Edmond Jabés?” e “Como
Ibid., p. 68, tradução nossa.
Ibid., p. 68, todas as passagens, tradução nossa.
51 LEVINAS, Emmanuel. “Paul Celan, de l’être à l’autre”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 69, todas as passagens, tradução nossa.
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você a define particularmente, sem todavia limitar o campo, com relação a sua
referência ao exílio, à errância e, consequentemente, à condição judaica que se
identifica para o autor com aquela da escritura e do escritor?”52 Levinas irá perseguir
através de sua leitura da obra de Jabès aquilo que compreendemos como o núcleo
central do real, o modo como a temporalidade, seu único correlato possível, coloca
tudo aquilo que nele se inscreve em relação, e as nuances e exigências desse
florescimento do sentido que vai se tecendo como um tecido ético no qual a hipóstase
da subjetividade se viabiliza como nó pelo qual essa rede de vínculos mantém cada
elemento absolutamente separado e eticamente entrelaçado – também o coração da
obra levinasiana, a ideia de substituição – e sua relação com a poesia – a maneira
pela qual a linguagem é inspirada na tensão entre dito e dizer e a capacidade da poesia
em canalizar esta abertura pela linguagem de um de outro modo que ser ao ponto de
concretizar a aventura da subjetividade na obra de Levinas.
“Está certo que um verdadeiro poeta ocupa um lugar?”53 – questiona Levinas,
dando o impulso inicial de sua reflexão em torno da primeira pergunta. Se a poesia
encampa qualquer coisa desta transmutação do espaço pelo tempo, não-lugar ou
utopia onde a subjetividade sobrevém e a ética se realiza, o poeta não ocupa um lugar
simplesmente. Acompanhando, pari passu, o filósofo:
Não é ele [o poeta] este que, no sentido eminente do termo, perde seu lugar, cessa
precisamente a ocupação e, assim, é a abertura mesma do espaço, o qual nem a
transparência, nem o vazio – não mais do que a noite e os volumes dos seres –
mostram ainda o sem fundo ou a ex-celência, o céu que nele é possível, sua
“caelumnité” [qualidade de céu – caelum = céu em latim] ou sua “célestité”
[“celestialidade”], se podemos utilizar tais neologismos?54

O poeta através de sua obra, ou a subjetividade forjando-se na responsabilidade
pelo que lhe excede – releitura da subjetividade nos termos de Levinas –, portanto,
cessa a ocupação como abertura no espaço, mostrando o sem fundo, uma qualidade
de céu ou de celeste, que nele é possível55. Cessar a ocupação como abertura, em nosso
entendimento, é tanto um desenraizamento objetivo que a constituição da

Id. “Edmond Jabès Aujourd’hui”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata Morgana, 2014, p. 97,
tradução nossa.
53 Ibid., p. 97, tradução nossa.
54 LEVINAS, Emmanuel. “Edmond Jabès Aujourd’hui”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
Morgana, 2014, p. 97-98, tradução nossa.
55 Cf., neste sentido, CANETTI, Elias. “O ofício do poeta”. In: A Consciência das Palavras: ensaios.
Tradução de Márcio Suzuki; Herbert Caro. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 310-322.
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subjetividade na responsabilidade exige, e a poesia como expressão dessa aventura
realiza, em termos de compromisso com as tradições ou contextos de determinada
terra e as demais construções daí derivadas (laços de sangue, povo, raça,
nacionalidade, etc) que visam recobrir um rosto, bem como no sentido de
desestabilizar o logos como arché em sua plenitude, sempre capaz de sustentar uma
hierarquia de mundo desde sempre já dada, onde cada coisa tem o seu lugar, mais ou
menos, previamente estabelecido – inclusive frente à fenomenalidade do fenômeno
que dependeria desta estrutura prévia, deste contexto, para se mostrar. O
questionamento do outro em mim e a minha torção e expulsão de mim mesmo em
responsabilidade pelo próximo, traduzido também como an-arché por Levinas, parece
querer expressar um modo outro de requalificar a racionalidade, que passa a ter como
condição a responsabilidade pela multiplicidade de sentidos que o outro significa e a
pensar, sem dar fim e em consequência disso, mais do que é capaz de pensar –
desocupação como trauma naquilo que tem como costume tudo localizar e conferir
sentido desde de si, ou seja, a partir de si como totalidade. A abertura pela qual o sem
fundo se mostra, a possibilidade nele de um céu, é justamente a temporalidade,
condição até mesmo de um logos totalizante, abrindo passagem nele próprio,
transtornando-o e carregando-o para outra margem, conferindo-lhe outro estatuto
como racionalidade, pelo despertar do sentido em mim, até então necrosado no meu
autoreferido enclausuramento, que a vinda do outro, seu colocar-me em questão, me
proporciona ou me ameaça, pelo risco que traz como possibilidade, me chamando à
responsabilidade – como uma lei escrita pelos céus no rosto do outro, o modo pelo
qual Deus vem à ideia me implicando como o nó que amarra esta trama ética a cada
gesto meu de responsabilidade por aquilo que me chega. A reflexão de Levinas
prossegue na seguinte passagem:
Sem fundo ou altura – “abisma o mais alto” conforme Jabès – onde se abisma toda
interioridade fendendo-se no ar, mais exterior que a exterioridade, até o núcleo;
como se a respiração simplesmente humana não fosse [était – estava/era] já mais
que ofegante, como se o dizer poético ultrapassasse esta falta de ar até a respiração
enfim profunda, até a inspiração que é o desenclausuramento [déclaustration] de
todas as coisas, desnucleação [dénucléation] do ser – ou sua transcendência – a
qual não falta mais o próximo. “Eu sou somente palavra, diz Jabès. É-me
necessário um rosto”.56

LEVINAS, Emmanuel. “Edmond Jabès Aujourd’hui”. In: Noms Propres (1976). Montpellier: Fata
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Tecido temporal do real como sem fundo que abisma toda interioridade ao
passo que é no seio de seu fluxo que a alteridade irrompe meu mundo e, como outro
em mim, incômoda presença ausente, já que não sou capaz de percebê-la pelos
recursos de meu intelecto, vou me despindo de meus proventos que poderiam
condicionar minha resposta tornando-a assumível e mensurável de acordo com meus
interesses. Feito passividade radical, me abro num gesto de responsabilidade,
expatriado em minha pátria, excedida desde sempre, meu ser vai esmorecendo em
significação, eu desidealizando-se, ganhando corpo e carne na mão que oferece o pão
ou no ecoar de um poema do qual não se vê diferença em relação a um aperto de mão
– passividade e atividade embaralhados num gesto pelo qual a justiça sobrevém
subjetividade por um Deus que me constituí na medida desmedida em que me abisma
pelo chamado inscrito no rosto do outro. Inspiração pelo outro ou subjetividade do
sujeito como desenclasuramento do sentido – deslocamento da ordem ontológica,
pela impossibilidade de colocar um princípio na origem de todas coisas assumindo-se,
deste modo, nossa implicação temporal; para o modo ético-relacional pelo qual o real
se desdobra, cuja sua constante renovação do sentido, a exuberância de sua riqueza,
exige da racionalidade um zelo, ou seja, uma responsabilidade como reserva de sentido
que preserva o caráter plural da alteridade, como condição de todo pensamento e do
conhecimento que dele decorre e pelo qual seguirá reverberando. Haverá sempre um
rosto que assombra a palavra e um dizer como segredo para irrigar o sentido no
coração de um dito – A palavra não é somente uma palavra naquilo que requer um
rosto.
Vejamos o fechamento que nos oferece o filósofo como resposta para a primeira
pergunta:
Que esta abertura se produza nas proposições de Jabès conservando sua decência
sintáxica e como que desobstruindo as palavras, não para que elas liberem alguma
significação secreta, mas para que, sofrendo uma fissão, elas se decompõem em
seu sentido e suas letras e liberem o não-lugar de um espaço absolutamente nãoprotegido, uma espécie de campo intranuclear sem imagens, sem miragens, sem
prestígios e sem focos imaginários de uma extensão para dióptrica [parte da Física
que estuda a refração da luz], mas campo sitiado [assiégé] por Deus – eis o que me
incitaria a dizer que a obra de Jabès não ocupa nenhum lugar. E, de minha parte,
eu me detenho diante de seus textos, esquecendo que ele tem a escritura mesma
por tema de sua escritura (se, todavia, o lugar certo de um tema possa ainda ser
garantido a quem isso aconteça numa tal escritura); eu esqueço que Jabès tem sua
parte no mundo e os modos das letras modernas.57
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Talvez, o ofício do poeta seja também este desobstruir as palavras, deixar a
linguagem sobrevir temporalidade no limite da sintaxe, como dizer valendo-se do dito
para se mostrar além dessa mostração mesma, para além de sua luz, numa exposição
passiva em que seu ser enfraquece ao passo que se faz significância de seu próprio
significado, liberando este não-lugar de um espaço absolutamente não-protegido, o
tempo, onde o contexto se vê suspenso pelo sentido que vem cunhar e ser cunhado por
um rosto, cujo vestígio, em mim, é a memória de um vínculo que se reatualiza em cada
gesto de responsabilidade. O poema, como vimos em Celan, este impossível caminho
do impossível, é uma abertura ou passagem de outra ordem na ordem do espaço para
um encontro cara-a-cara no qual a linguagem é arejada pela temporalidade e uma
identidade se desidentifica em alguém, costurando o real pelo fio da ética. É como
utopia do encontro com o outro, temporalidade, que o poema é sitiado por Deus –
naquilo do poema que viabiliza essa responsabilidade pela alteridade marcada como
cicatriz no rosto, único modo pelo qual Deus se revelaria ou que o reino recairia sobre
o mundo. O encaminhamento propositivo levinasiano em resposta à segunda pergunta
vai na mesma direção:
Esta abertura do espaço – abertura ao superlativo – se pro-duz à guisa de
subjetividade inspirada (inspirada ao ponto de enunciar seu dizer como uma
citação: seja entre aspas, seja precedido ou interrompido por um “ele dizia” ou um
“dizia-ele”), faz surgir a palavra Deus, entendida como a palavra “olho” ou escrita
como “os olhos”. – Tu sabes, diz ele, que o ponto final do livro é um olho, que é
sem pálpebra? – Isso não é, nesta abertura, um recurso a uma velha palavra
obscura de pedantes [bien-pensants], mas uma pronunciação [prononciation] –
antes [d’avant] de todo começo memorável – onde Deus se escuta [s’entend – se
entende]. Des-enclausuramento como entrega a um Olho sem pálpebra, mas no
“Desejo de ser visto” onde a Jabès se impõe a palavra Lei: exposição, sem defesas,
a uma atenção cuja hipérbole é exigência; não é isso aquela atenção “sem sono” do
“guardião de Israel”? É lá, em todo o caso, o momento judeu da obra de Jabès; Eu
quero dizer seu momento humano. É preciso citar o salmo 139 resumido no
Talmude pelo estranho símbolo de Adão criado com dois rostos: de uma cabeça
[tête] – todo rosto – sem segundo plano [arrière-plan – fundo], sem sombra para
pensamento reservado [arrière-pensée – segunda intenção] ou reserva mental,
sem ruptura possível com esse Deus, mesmo pela escolha do Mal? (...) Judaísmo
da errância, do exílio de Jabès? Exegese de tal ou tal outro ponto da tradição
judaica chegada até ele? Seja. Estes são os temas. Eles fazem a felicidade de poetas
menores. Em Jabès, eles revolvem-se ainda na vertigem que vem disso que ele
chama “o lugar vertiginoso do livro”. 58
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Abertura do espaço ao superlativo como subjetividade inspirada: a
subjetividade concebida na temporalidade é, a cada novo instante, visitada pela
alteridade que, impassível de ser representada, a invade como outra e permanece nela
transtornando-a. Desencontro consigo mesmo, retornando a si sem encontrar
repouso, provocado desde fora por aquilo que o liberta da morte em vida do sentido,
até então enclausurado na tautologia em que o mesmo se identifica, cujos vestígios
chegam até ele sob a forma de obsessão, obsessão por aquilo que lhe abre passagem
para a renovação do sentido e me investe em responsabilidade por esta renovação no
para-o-outro, meridiano de uma subjetividade subscrita no tempo. Em Levinas, como
vimos, o chamado à responsabilidade é uma lei prescrita no rosto do outro, portanto,
deste modo, a abertura para o superlativo passaria pelo gesto de despossessão de si
numa exposição passiva em responsabilidade por este outro, em virtude da qual a
palavra Deus passa a ser escutada e compreendida – em outras palavras, subjetividade
inspirada capaz de enunciar seu dizer, pronunciação que por esta abertura, anterior
a todo começo rememorável, faria escutar ou entender Deus. Desenclausuramento
do sentido como entrega a um Olho sem pálpebra, ou Deus, que imporia a palavra Lei:
ou responsabilidade por aquilo que me constitui ao me subverter, reanimando o
sentido como expressão da dimensão relacional que nos atravessa, ao nos separar
aproximando, cumprindo esta lei prescrita no rosto do outro, modalidade pela qual
tem-se notícia da palavra de Deus. Este que seria o momento judeu da obra de Jabès é
também seu momento humano, uma vez que, para Levinas, em certo sentido, todo
humano é judeu em consonância com seu modo de conceber a subjetividade a partir
da responsabilidade pelo outro. Nem mesmo o ateu, nestes termos, poderia romper
com este Deus.
EXCURSO

QUASE-EXTEMPORÂNEO:

O

ACONTECIMENTO

COMO

LINGUAGEM ÉTICO-TEMPORAL E SEU SUPORTE PARA DIMENSÃO DO
POLÍTICO – CONSIDERAÇÕES SOBRE “POLITIQUE APRÈS”
No número 398 de setembro de 1979 de les Temps modernes, Levinas publica
o seu “Politique après!”, posteriormente republicado em livro numa coletânea de
leituras e discursos talmúdicos seus, intitulado L’au-delà du verset. Uma aparente
defesa de uma concepção crítica do sionismo, o pequeno texto guarda os traços deste
gesto ético temporal que perturba tudo aquilo que parece se estabilizar ou
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forçosamente se acomodar numa única dimensão de sentido, gestando no seio deste
estabelecido algo que, desde sempre ali em constante germinação, pois o tempo ainda
não acabou, abre um senda para o porvir, uma impossibilidade na ordem do possível,
na qual o sentido segue florescendo seus frutos na imbricação de uma coisa pela outra
daquilo que transcorre no tempo, o enlaçamento ético que requer uma subjetividade
outra como sede sem domicílio desta responsabilidade, nos termos aqui defendidos,
em que o tecido temporal do real sustenta os muitos mundos.
À sua maneira, Levinas inicia o texto contextualizando o conflito judeu-árabe,
nos sinalizando de saída seu fio condutor ou o tema que irá direcionar sua reflexão: o
sionismo, referindo que a origem do conflito remete a ele. A criação do Estado de Israel
num pedaço de terra árida coabitado – de uma parte pelos judeus, cujo pertencimento
remeteria às “crianças de Israel há mais de trinta séculos”, sua permanência ou não
deserção mesmo após a “destruição da Judeia em 70”, sua perseverante reivindicação
durante a Dispersão e sua revificação pelo esforço do trabalho desde o início do século
passado; e de outra pelos Palestinos, os quais fazem parte “do grande povo árabe”, há
muitos séculos ali, cercados por todos os lados – agudizou o conflito, conflito este que
se tornou o carro-chefe de “todas as outras questões judeu-árabes”. Levinas critica o
modo reducionista de como a questão era tratada em termos políticos pelos homens
de estado, pela opinião e pelos intelectuais: “coletividades merecendo ou usurpando a
denominação de nações”, “extensão de poderes exercidos sobre territórios”, “sua
confrontação na guerra”, “sua situação na conjuntura das grandes potências
mundiais”; não dando “suficiente atenção” aos “dados espaço-temporais, psicológicos
e morais” pelos quais estes problemas políticos poderiam se arejar de tal modo ao
ponto a corresponder melhor em relação aos seus desafios e colocar em cheque “as
categorias pré-fabricadas da sociologia e da politologia”. Haveria uma falta de respeito
em ralação à “natureza extraordinária destes dados e pela aventura singular humana”
transcorrida, em favor de pré-conceitos arraigados na cultura ocidental, tais como: “a
natureza jamais está fora de ordem”, “o extraordinário é uma noção religiosa” – “fonte
de mistificação” e “refúgio de ideologias” –, “que o humano jamais é singular e que sua
invocação somente é um apelo à piedade que concedemos, em rigor, às vítimas dos
campos” – como “postulado”, a “ação racional” é primeiramente política, o que
significa dizer que os fatos sobre os quais ela se debruça devem “se acomodar às
análises diversas e incompatíveis”. Para Levinas, ressalva importante, o “sentido do
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humano” – que nós tensionamos sempre para além dele – não se resume pelas suas
“necessidades políticas” que o circundam. Pelo contrário, articulando aquilo “que sai
da ordem”, sem recorrer a qualquer dimensão sobrenatural e oferecendo resistência
aos “precedentes consagrados”, abre um não-lugar para o novo no horizonte do
possível – “pode autorizar projetos e modelos próprios” –, ao qual até mesmo a
racionalidade hegemônica precisará se render 59.
O acontecimento – pelo bem da verdade, todo acontecimento, antes de ter um
sentido atribuído em conformidade com nossos cânones do saber, é uma dimensão de
alteridade, ou seja, uma oportunidade para o novo: tempo – que ilustra essa saída da
ordem como uma passarela para o novo no campo do possível, conforme se depreende
de Levinas, foi a viagem do presidente do Egito à época, Sadate, a Jerusalém em 19 de
Novembro de 1977, as “condições insólitas” pelas quais ela suscitou a paz entre Israel
e Egito – “apesar de todas as peripécias que falharam, na realidade das coisas, em fazer
fracassar o acordo, apesar de todos os escolhos que lhe esperam talvez e arriscam de o
reduzir a nada, a via mesmo sobre a qual a reconciliação tinha uma chance de se
produzir”. Independentemente da contribuição dos “caminhos políticos” para a paz, o
diferencial para o filósofo era que esta teria “chegado por uma via que conduz mais
alto e vinha de mais longe” em relação àqueles60.
Em mais um momento de sua obra, Levinas perseguirá a pré-origem – pré-,
entre tantos aspectos, porque aquilo que enseja a responsabilidade não se presta ao
conhecimento proveniente de uma arché colocada na origem – judaica de seu modo
de conceber a subjetividade, motivo pelo qual, a partir da filosofia levinasiana, todo
homem, independente da confissão ou até mesmo aquele que nega a existência de
Deus – o ateu, na sua impossibilidade lógica (negar Deus é já concebê-lo) – é judeu,
somente naquilo que diz respeito a sua incondição de refém de uma alteridade e,
portanto, de todas as outras como dimensão constitutiva da subjetividade do sujeito
(ao que tudo indica, pelo menos até Totalité et infini, o ateísmo em contraposição ao
paganismo era uma condição para abertura à responsabilidade pelo outro ou
santidade – percurso da subjetividade neste outro momento da reflexão levinasiana).
Neste

sentido,

segundo

o

pensador

lituano-francês,

“o

exclusivismo

da

conceptualização política” é colocado em questão pelo não-lugar – diáspora e
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migrações – “do povo judaico entre as nações, sua antiguidade de povo uno através
das eras diversas e contraditórias da História” (não seria nenhuma extravagância ler
“povo uno” como o prenúncio de uma humanidade una, cuja unidade se verificaria na
tecitura desse laço ético que vai se afirmando ou se enlaçando em cada gesto de
responsabilidade de um alguém por aquilo que lhe chega na preservação de sua
alteridade). Antiguidade essa caracterizada como interioridade que se expressa na
“fidelidade às lembranças ou a um livro”, se cultiva nela e vai além. Bíblia ou “livro
profético”, “discursos desafiando reis”, que “carrega esta terra contestada mais
profundamente que os estratos geológicos de sua profundidade”. Fidelidade que faz
frente aos “ruídos” e “estilhaços [éclats] do mundo”: “guerras”, “glórias”,
“hegemonias”. Estranho espraiamento do sentido como tempo que se passa,
carregando e recuperando na vivacidade de um segredo o imemorial (seu sentido
plural), não como presentificação de um passado que sempre se nega ao presente, mas
como remissão e justiça àqueles que nos antecederam em cada ato de responsabilidade
subsequente – o nó que separa enlaçando, a responsabilidade, leva adiante o sentido,
inclusive separando (respeitando a alteridade do que se passou) para retê-lo ou
retomá-lo eticamente, pela reafirmação desse vínculo com tudo aquilo que um dia
atravessou o real num novo gesto de responsabilidade. Fidelidade como
entrelaçamento do sentido no tempo: “Isso que evita que, na contenda dos
acontecimentos e dos homens, os imperativos hipotéticos não dissimulam seus
condicionamentos e não se impõem e não pesem categoricamente” – “Destino ético”.
Não se trata, portanto, de uma condição de anacoreta do judeu, nem de uma
“curiosidade etnográfica” sua, mas daquilo que Levinas convencionou chamar de
“difícil liberdade de Israel”, essa liberdade investida pela responsabilidade por aquilo
que o liberta questionando, liberdade que inicia pela liberdade do outro, “como
possibilidade extrema do humano”. Levinas descreve esta liberdade como
perturbadora e fator de irritação da “consciência de soberania” em torno da qual uma
nação se erige nutrindo-a sobre si própria, assentada entre as demais nações – quer
dizer, cada qual “firmemente instalada sobre suas terras” –, cuja “afirmação de si é
sustentada por essa firmeza de terra”61.
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Alergia, irritação e perturbação por parte do estabelecido cujo sintoma está no
tratamento dado pelos sociólogos à alteridade, relegando-a a se afastar cada vez mais
dela própria, transformada em outra coisa ao ser submetida aos meandros simplistas
das diferenças quantitativas e qualitativas. Vasculhando entre as raízes mais
profundas do problema, o medo que gera no status quo a irrupção da diferença radical
em seu horizonte, Levinas retraça o antissemitismo, preliminarmente, pela via
negativa: não é “simples hostilidade que experimenta uma maioria a respeito de uma
minoria”, não é “somente uma xenofobia, nem um racismo qualquer” – fenômenos,
em certo sentido, dele derivados. E a seguir desfere o golpe certeiro: “repugnância ao
desconhecido do psiquismo do outro, ao mistério de sua interioridade ou, para além
de toda aglomeração em conjunto e toda organização em organismo, à pura
proximidade do outro homem, quer dizer à socialidade ela mesma”62.
Para Levinas, os dramas do século XX e o nacional-socialismo teriam sido
responsáveis por desvendar o “segredo apocalíptico” do antissemitismo, deixando
entrever o “perigoso destino humano”. Se houveram “judeus privilegiados” – judeus
“da Europa Ocidental aos olhos das massas judaicas exterminadas do Leste europeu”
ou das “minorias nacionais recentes” –, “este tipo excepcional” acabou.
“Antissemitismo de direita”, “de esquerda”, se dissimulando “sob outros nomes”, ele
está em muitos lugares:
não há mais judeus não observados – ou não marcados – como tais nos países ditos
socialistas. “O internacionalismo é quando a Rússia, a Geórgia, a Ucrânia, a
Tchecoslováquia, o Uzbequistão e os outros se reúnem para bater [frapper] nos
judeus”, assinala Alexandre Zinoviev em O porvir radioso (p. 115 da edição russa).
E está lá a prova última. O stalinismo e o antissemitismo pós-stalinista – ou, se
preferirmos, aquele que sessenta anos de marxismo aplicado não extirpou da alma
eslava e cuja influência sobre o terceiro mundo se repercute nos votos antiisraelitas dos povos progressistas na ONU – constituem certamente um dos
maiores traumatismos que tenham atingido a consciência judaica moderna. Eles
condenam nela toda esperança uma humanidade nova e redimida [délivrée] que
tenha podido conceber no “esquecimento de Jerusalém”.63

Diante deste contexto, o sionismo do final do século passado, conforme Levinas,
era vivido como lembrança de uma lembrança de um lugar ou não-lugar que
concentra, como uma rica imagem, a sabedoria, sempre para além dela própria, de
uma tradição ou lembrança do salmo CXXXVII – como “uma segunda consciência de
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si”, numa definição que não poderia ser mais precisa: “experiência invertida da
universalidade na latência de um universal renegado” – experiência de uma unicidade
atribuída na responsabilidade concreta pelo próximo que se gesta por entre aquilo que
possibilita a idealidade da universalidade (uma comunidade forjada em torno da
nacionalidade, por exemplo) à revelia dela até suspendê-la e libertá-la, deslocada e
canalizada num vínculo de outra ordem, alicerçando uma socialidade (onde um não se
submete ao outro, nem a uma totalidade de sentido) ou universalidade outra, cujo
universal, até então renegado, é atribuir a condição de humano para todo aquele que
se constitui, em vias de temporalidade, na responsabilidade pela alteridade,
universalidade que não me coloca refém de uma idealidade pois suportada por seu
substrato temporal: humanidade do humano, “experiência tocando as profundezas do
humano tão gravemente quanto o alcançado pela condição do proletariado”. E mesmo
que essa experiência se inverta “numa escolha de vida”, “num querer-ser”, ou até “em
iniciativas políticas”, ela desde sempre já se encarrega “de toda herança ética de Israel”,
lembrando que a primeira sílaba de “sionismo” nos oferece “mensagem mais que tudo
[avant tout]” como significado. Para aquilo de uma segunda consciência de si que se
depreende desta concepção de sionismo a referência à “doutrina da justiça”, a bíblia, é
mais significativa que qualquer documento atinente aos direitos fundamentais.
Simultaneamente, já política e não mais, fundada numa “afirmação de si” na
“responsabilidade por todos” – aquilo da Epopeia que poderia ser marcada em
definitivo pela Paixão: “Energia selvagem e extrema vulnerabilidade”. Como quer
Levinas: “o sionismo, depois do realismo de suas formulações políticas do início, se
revela enfim, na medida do judaísmo substancial, como uma grande ambição do
Espírito”64.
O sionismo, desde seus primeiros passos, seria compreendido desta mesma
maneira também por parcelas da população judaica da Europa do Leste, ainda à
margem da “sociedade liberal do século XIX”, “expostas às perseguições e aos
progroms”. O significativo no sionismo, neste modo de percebê-lo, era uma espécie de
“identificação entre Judenstaat e Terra prometida” que confluíam para uma
“reabertura das perspectivas escatológicas, sempre planetárias, da História Santa”,
como aquilo que estaria por detrás da ideia política de Herzl – que se apresentavam
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“aparentemente tão ocidentais”. Na Europa que antecede a chegada de Hitler ao poder,
a convocação sionista se vê prejudicada pela inobservância dos próprios judeus,
paradoxalmente, aferrados a uma concepção “universalista do homem judeu” que
passa a dar os créditos, seja de um triunfo que lhes diz intimamente respeito às “ideias
de 1789 e de 1848”, como no caso da “reabilitação do capitão Dreyfus”, feito o “símbolo
do triunfo da justiça” destas ideias no Ocidente, seja verificando o “ideal profético” nas
“realizações no seio das grandes nações democráticas e em todo brilho de sua ciência
e de artes”, em detrimento do sionismo, considerado inadequado para aquele ideal.
Por sua vez, na Europa oriental, na linha contínua das revoluções, as ideias em torno
de Marx – nem sempre fazendo justiça à radicalidade do seu pensamento – se
expandiam e, embora parecessem “anunciar as lutas finais”, no tocante aos judeus,
contribuiriam para selar seu destino na mesma direção que outros “deserdados da
terra” – como se pretendesse corresponder à “vocação humana entendida à altura da
bíblia”, seja pela “herança vacante”, as “esperanças” e a “missão” decorrente 65.
No desenvolvimento das colônias na Palestina, sionismo como viabilização de
um Estado judaico, mesmo com a composição criativa de novas formas de “vida
coletiva” a partir das experiências nos kibutzim, por um longo período, o sionismo
ficou fortemente associado a um nacionalismo, com diferentes nuances dependendo
da posição de quem compra a ideia: para alguns seria um “nacionalismos para os
pobres” em termos de “uma obra humanitária”; enquanto para outros seria “uma
sobrevivência laica de um particularismo religioso obsoleto, desdobrando um folclore,
tal como uma ideologia pequeno-burguesa e interessada”. Levinas faz menção ao
notável trabalho de G. Scholem, desde o fim da primeira guerra mundial, dividindo
conosco seu itinerário desde a República de Weimar até Jerusalém, através do qual ele
analisa “a dimensão espiritual – que não é simplesmente religiosa – do sionismo”66.
O coração da ideia que Levinas escava a partir do sionismo, portanto, é o modo
como a temporalidade, operadora do sentido, sob a forma sem forma do segredo, o
perpassa e carrega para além: “O sionismo, pretensamente pura doutrina política,
carrega, portanto, no mais profundo de seu ser a imagem invertida de uma certa
universalidade e nele está também o endireitamento [redressement]”. Como “farpa na
carne” – nós preferimos o sulcar de uma ruga no rosto, expressão do envelhecimento,
LEVINAS, Emmanuel (1982). “Politique après!”. In: L’au-delà du verset: lectures et discours
talmudiques. Paris: Les Éditions de Minuit, 2007, p. 225, todas as passagens, tradução nossa.
66 Ibid., p. 225-226, todas as passagens, tradução nossa.
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intercorrência da temporalidade na própria obra de Levinas –, não se trata de um
“direito à piedade”. Levinas nos fala de uma “estranha firmeza de uma interioridade”
frente à “falta de apoio no mundo”, à “ausência de ‘posição de dobra preparada de
antemão’ e de toda saída” – nossa “última trincheira”. Interioridade que se fortalece
na sua vulnerabilidade passiva, sem repouso em si, uma vez que seu único recurso, que
não está à sua disposição, é transcender em responsabilidade por aquilo que lhe
enriquece desde fora, lhe transtornando sem fazer morada, como uma espécie de
retorno pelo vestígio do sentido sobre ele, fazendo-se único. Interioridade revirada
pelo tempo e pelo sentido ético que ele comporta e reporta: terra prometida sobre a
qual está “a terra mesma que Israel possui no seu Estado”. Vigilância do sentido por
detrás do “esforço de reconstruí-lo e defendê-lo”, defesa e reconstrução que “se estende
sob a contestação e a ameaça permanente e crescente de todos os vizinhos”. Vigilância
sempre sutil: “Estado cuja existência permanece em questão em tudo isso que lhe
constitui a essência” – a pré-originalidade temporal pela qual o sentido se espraia, cuja
inspiração, em Levinas, é a condição ou incondição que sobrevém ideia pela tradição
judaica, no caso, nos termos como o próprio autor a concebe. Enquanto para qualquer
nação a terra é o mínimo que “permanece quando tudo está perdido”, para Israel a
terra é “uma aposta ou impasse” – impasse, refere Levinas, no sentido da expressão
hebraica “en brera” ou “sem escolha”. “Estado armado e dominador, uma das grandes
potências militares da bacia mediterrânea em face do povo palestino desarmado o qual
Israel não reconhecia a existência” ou “também isso que há de mais frágil no mundo,
de mais vulnerável, no meio de seus vizinhos, nações incontestáveis, ricas em aliados
naturais, rodeados de suas terras”: afinal, qual o lugar de Israel no “real estado das
coisas”? ou o real estado das coisas esconde algo que navega através dele, como uma
oportunidade de lhe interromper e lhe conduzir para além? 67
A investida final do texto levinasiano é através do fio puxado pelo
acontecimento que lhe motivou: a viagem de Sadate – “o acontecimento excepcional
– trans-histórico – [...] o qual não se é contemporâneo duas vezes numa vida”, instante
no qual “foram esquecidos os padrões e os clichês políticos e todas as motivações
pérfidas que uma certa sabedoria empresta mesmo ao gesto de um homem que se
transcende e que se eleva acima de sua prudência e de sua precaução”. Sobre a

LEVINAS, Emmanuel (1982). “Politique après!”. In: L’au-delà du verset: lectures et discours
talmudiques. Paris: Les Éditions de Minuit, 2007, p. 226, todas as passagens, tradução nossa.
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efemeridade desse acontecimento passível, talvez, de ser rapidamente varrido, como
insignificante, para os porões da história oficial, nos responde Levinas: “Quem mediu
o secreto trabalho do efêmero nos anos da História?”. O filósofo depreende do gesto
de Sadate uma certa compreensão do humano que “se desdobra nos fatos históricos
sob a forma de judaísmo”; bem como a percepção em relação ao sionismo, não de “uma
tentativa imperialista”, mas daquele que “carrega ainda a dor e o abandono em suas
entranhas”, sem “nenhum patrimônio reservado e inalienável onde se apoiam aqueles
que em alhures dirigem os Estados”. Atmosfera impregnada pelos restos da História,
onde sempre esteve em jogo “a luta do gueto de Varsóvia sem terreno de retirada” ou
as “lembranças de Massada”, frente ao estigma de “maus negociadores que são os
Israelitas!”. Para Levinas, deste modo, talvez, Sadate tenha percebido e se deixado
tomar pelas oportunidades que se abrem pela “amizade com Israel”, o fato de
reconhecê-lo como nação ou “o simples fato de lhe falar”, em outras palavras: “tudo
isso que se dissimula de promessas proféticas atrás da invocação sionista dos direitos
históricos e suas contorções sob o jugo político” – “todo o impossível que se torna
possível”: “todas as injustiças” pedindo passagem para a ordem do reparável. Tudo
aquilo que não alcançam os escaninhos daqueles que estão “mergulhados na sua
contabilidade política”.

Levinas entrevê pelo respirar do sentido, seja pelo

acontecimento da viagem que explode em significações, seja através de um sionismo
como acontecimento, conferindo como lastro deste uma tradição que soube se erigir
em torno de uma responsabilidade que reclama o real, a possibilidade de um Estado
outro: negando-se “aos métodos desdenhosos de escrúpulos os quais a Realpolitik
fornece o modelo e a retórica irritante de um imprudente idealismo”, porém também
vacinado quanto às perdições em sonhos utópicos (utópico aqui carregado pelo
significado corrente), aquilo que vira “poeira no contato com o real”, bem como quanto
a uma “retomada do discurso profético”, “imprudente e fácil”, como uma “reviravolta
em delírio perigoso”68.
Entre tantos caminhos direcionados pelo filósofo, gostaríamos de explorar um
pouco mais o que segue:
Para além do problema de um refúgio para os homens sem pátria e as realizações,
as vezes surpreendentes, as vezes incertas, do Estado de Israel, não se tratou de
criar sobre a terra as concretas condições da invenção política? Está lá a finalidade
LEVINAS, Emmanuel (1982). “Politique après!”. In: L’au-delà du verset: lectures et discours
talmudiques. Paris: Les Éditions de Minuit, 2007, p. 226-227, todas as passagens, tradução nossa.
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última do sionismo e, assim, provavelmente, um dos grandes acontecimentos da
história humana.69

Ao que Levinas complementa que o lugar atribuído ao povo judeu pela História
dos vencedores durante estes dois mil anos “não satisfaz sua vocação”: lugar de objeto,
sacramentado por uma certa “inocência política” derivada do “papel de vítima”. Para
Levinas, 1948 representaria uma virada em direção a essa vocação, “empenhado nos
fatos, para pensar – e para fazer e refazer – um Estado onde deverá se encarnar a moral
profética e a ideia de sua paz”. Como abertura da “única via da paz no Oriente Médio”,
a viagem de Sadate foi capaz de canalizar e retransmitir essa ideia. Interpenetrando
política e paz, regando a semente do sentido que está no coração da política, Levinas
encerra o texto, nos dizendo:
se esta paz deve ser possível: isso que é “politicamente” fraco nela é provavelmente
a expressão disso que ela tem de audacioso e, em final de contas, de forte. E talvez
isso que, por tudo e por todos, ela traz a ideia mesma da paz: a sugestão que a paz
é um conceito que transborda o pensamento puramente político. 70

Gostaria de retomar, brevemente, a tradução levinasiana da linguagem para
traçar um paralelo como fechamento deste ponto do trabalho. Na interdependência
entre o Dito que carrega o seu Dizer, o Dizer como dimensão temporal da linguagem,
que permite sua irrigação pelo sentido como segredo que preserva a pluralidade de
sentidos, único correlato possível para o real, alteridade que implica ao passo que
questiona e constitui na medida desmedida que perpassa o logos sem ser por ele
percebido, qualificando-o ao libertá-lo de seu enclausuramento em si, despertando-o
em responsabilidade por aquilo que só faz lhe diferir – tempo, alteridade,
heteroafecção. O Dito, portanto, por um lado, temporaliza a essência dando aparência
de vida ao verbo – sua verbalização, vida sem vivacidade, como se a predicação da
linguagem acompanhasse o desenrolar do real, espécie de sofisticação da apreensão
do real pelo logos, cuja riqueza Levinas expressou como a “excrescência do verbo”, um
excesso de ser –, até o risco de uma identificação mais rasteira entre ser e pensar que
culminaria na substantivação do verbo, abafamento total do real pela linguagem, o ser
tomado pelo ente; e por outro, carrega aquilo que pode lhe interromper,

Ibid., p. 227-228, tradução nossa.
LEVINAS, Emmanuel (1982). “Politique après!”. In: L’au-delà du verset: lectures et discours
talmudiques. Paris: Les Éditions de Minuit, 2007, p. 228, todas as passagens, tradução nossa.
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ultrapassando-lhe, aquilo que diz lhe desdizendo, aquilo que lhe inspira lhe
constituindo e que se expressa através dele por meio de suas frestas, sua ambiguidade,
sua enigmaticidade, seu lastro temporal que é expressado, por Levinas, pela
significância do próprio significado do rosto do outro, por exemplo – esse vínculo de
responsabilidade pelo real que toda linguagem é constituída, seu modo de se inscrever
no tempo e reafirmar o sentido. Tudo que é proferido por alguém, dirigido aos outros,
guarda essa possibilidade de abertura, seu registro temporal no real – o que faz da
linguagem mais do que um sistema linguístico e um desdobramento da ontologia.
O sionismo, ou sionismos, como acontecimento guarda esta mesma tensão, ou
mesma estrutura (acontecimento como linguagem) – leia-se aqui sua culminância
como a fundação do Estado de Israel e seus desdobramentos. A irrupção do novo pode
ser também da ordem da violência. Aquilo que dele é medido pelo dito político, as
categorias pelas quais a política hegemônica se estabeleceu. Aquilo que dele reproduz
o jogo de forças por dentro do previamente estabelecido como Realpolitik:
nacionalismos, assentamento na terra, luta por hegemonia, paradigma da guerra,
inclusive se apropriando da paz (como vimos, a paz pelo jogo de interesses), etc.
Porém, a aposta de Levinas, é naquilo que o acontecimento de um sionismo carrega
necessariamente consigo e se recusa à cristalização num Estado ou numa concepção
política como outra qualquer: a tradição pré-original judaica substancial (nunca é
demais lembrar que toda humanidade fundada na sua concepção de subjetividade –
como na frase de Dostoiévski em Irmãos Karamazov, tantas vezes lembrada pelo
filósofo ao longo de sua obra: somos todos culpados por tudo e por todos, eu mais que
todos os outros, ou seja, pela responsabilidade pelo próximo – é judaica para Levinas).
Neste sentido, como modalidade daquilo que Levinas nos ensina como ética
como fundamento, toda obra de arte, todo acontecimento como intervenção criativa
no real, todo pensamento tem, a partir de Levinas, como condição de sua possibilidade
esta dimensão anterior, pré-original, da ética que, como desdobramento do sentido e
seu encorpamento temporal, se verifica numa responsabilidade pela manutenção da
pluralidade de sentidos que o real significa. Esta baliza nos permite hoje, talvez,
denunciar o fracasso do Estado de Israel, a impossibilidade da arte na reação de um
animal privado de comida durante dias e a (nati)morte de uma racionalidade que não
seja constantemente questionada pelo traumatismo do encontro com o real.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: OU UM LAPSO DE MEMÓRIA
Em 1947, Levinas publica seu primeiro livro pós Segunda Guerra Mundial, De
l’existence à l’existant (já utilizado nesta investigação, no primeiro capítulo), livro
praticamente todo concebido em cativeiro (Levinas passou quase cinco anos preso
durante a guerra em campos de trabalhos forçados para soldados prisioneiros,
protegido, até certo ponto, do ódio contra sua condição judaica pelo uniforme francês).
Para além da grande obra fenomenológica que é, o livro guarda a sutileza de um gesto
que parece dizer muito sobre toda obra levinasiana e que nossa investigação insistiu
em procurar explorar por todos os lados, gesto sob a forma de dedicatória, onde se
encontra a seguinte inscrição: PAE. Questionado sobre a dedicatória, Levinas diz se
tratar das iniciais do nome de sua esposa (Raïssa) correspondentes na língua materna
de ambos, o Russo. Contudo, a vida do casal Levinas nos conduz a outra possibilidade
de sentido, não só a que diz respeito ao marido zeloso, mas também àquela do pai em
processo infinito de luto: logo após o retorno do filósofo do cativeiro, o casal Levinas
concebeu uma filha que viveu apenas alguns meses. PAE, portanto, corresponderia
também, em francês, a “Pour Andrée Éliane”1, dedicatória à filha do casal que teve sua
vida abreviada tão cedo, à filha do filósofo cuja reflexão é marcada pela concepção de
que a morte do outro é sempre prematura e nos implica infinitamente.
Temos sustentado ao longo do trabalho que a realidade é temporalidade e seu
correlato para o pensamento é uma pluralidade de sentidos cuja inscrição da
racionalidade no tempo depende, como sua razão de ser, de uma capacidade de zelar
pela sua manutenção – responsabilidade como condição do pensamento. Isto porque
as duas grandes intercorrências da temporalidade na obra central de Levinas,
Autrement, além da fundamental dimensão da diacronia, são envelhecimento ou
senescência – leitura levinasiana da finitude na qual somos temporalidade ao passo
que estamos sendo, a cada instante, corroídos pelo tempo – e encontro – enraizar-se
no tecido temporal do real é estar exposto ao que lhe é exterior (Levinas, pelos seus
motivos, centraliza a diferença radical ou alteridade na figura do próximo, enquanto
nós, na linha de Ricardo Timm de Souza, estendemos para tudo que nos é outro),
exigência de se relacionar com aquilo que nos cerca. Essa exigência é constitutiva da
subjetividade. O outro é aquele que, impassível de ser representado pelo pensamento

1

Cf. LESCOURRET, M.-A. Emmanuel Levinas. Paris : Flammarion, 1994, p. 128.
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– nada se adequa perfeitamente aos recursos do espírito, nem necessariamente
depende dele para se mostrar –, relaciona-se com ele de outro modo, cujo segredo ou
a pluralidade de sentidos que aquele significa qualifica o meu mundo sem ser usurpado
em seus domínios, obrigando-me a, constantemente, me reconfigurar nesta relação
como ele, sendo esta exterioridade aquilo que, do exterior, me atribui uma posição, a
posição de responsável por aquilo sem o qual não vivo – quem de nós estaria aqui sem
que outros tivessem nos antecedido, e mais, se responsabilizado por nós. Deste modo,
o real como temporalidade comporta uma dimensão ética, ao menos em expectativa:
não só obriga a relação, como depende da manutenção da pluralidade de sentidos que
a alteridade significa, uma vez que é a diferença radical de um a possibilidade do
despertar do sentido no outro, o modo pelo qual ele vai se irrigando – o sentido está
na relação ou responsabilidade. Como Levinas, compreendemos o humano como a
sede da responsabilidade, aquele que se constitui no para-o-outro, amarrando o nó
ético da realidade, fazendo-se temporalidade. Aquilo que condiciona nossa
intervenção no real, portanto, é a responsabilidade pelo sentido plural, modo pelo qual
eu preservo os mundos dos outros em mim, sem subjugá-los ao meu mundo, o que se
verifica, de outro modo, em cada instante, no apelo do real a cada um de nós, nos
convocando à responsabilidade – o que levou, por exemplo, Ricardo Timm de Souza,
relendo Rosenzweig, a definir cada instante como sendo um instante de decisão – e,
em termos de racionalidade, pensar em Levinas é sempre pensar mais do que lhe é
permitido, pois assombrado por esta alteridade irredutível, o que talvez tenha, por
outras vias, impulsionado Adorno, na mesma linha, a definir a inteligência como uma
categoria moral2. Em última consequência, o recado de Levinas é bastante simples:
não existe meu mundo, sem o mundo dos outros – nossos mundos, lembrando que,
em Levinas, “nós não é o plural de eu”3 – nosso porvir enquanto socialidade depende
de um profundo colocar em evidência essa dimensão do real que sobrevive abafada em
nossas mais escusas elucubrações e interesses.

“A inteligência é uma categoria moral. A separação entre sentimento e entendimento, que torna
possível absolver e beatificar os imbecis, hipostasia a divisão do homem em diferentes funções que se
realizou ao longo da história. [...] a filosofia deveria buscar na oposição entre sentimento e
entendimento é a unidade de ambos: a unidade que é justamente uma unidade moral. A inteligência,
enquanto poder de julgar, contrapõe-se, na efetuação do juízo, àquilo que em cada caso é dado de
antemão ao mesmo tempo que ela o expressa (...)”, em ADORNO, T. W. “Aforismo 127”. In: Minima
Moralia (1951). Tradução Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 189.
3 LEVINAS, Emmanuel (1991). “O Eu e a Totalidade”, In: Entre nós: ensaios sobre a alteridade.
Petrópolis: Vozes, 2004, p. 62.
2
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A dedicatória à esposa e à filha de Levinas, a cumplicidade no coração de um
segredo, parece nos oferecer mais uma dimensão da linguagem ético-temporal do real
que gostaríamos que ficasse mais até como uma provocação: tudo que se inscreve no
real, em seu fluxo temporal, significa como significância de seu próprio significado,
suportando o mundo na sua diferença radical, convocando todos nós, como fonte do
nosso respirar, a estender essa trama em que se tece a realidade através desse ou do
próximo espasmo de responsabilidade. Contudo, como a figura do meridiano, cada
gesto de responsabilidade tem o condão não apenas de brotar mais um nó ou uma flor
neste vínculo, mas de amarrar suas duas pontas, como se tratasse de um círculo,
passado imemorial e porvir cara a cara, na certeza de que em toda energia despendida
em torno de uma responsabilidade – a chance do porvir – se rememora, eticamente,
cada alteridade que, mesmo por alguns instantes, contribuiu para o encadeamento
dessa tecitura ainda que com seu mero suspirar – o passado. Aquilo que viveu, viverá
espectralmente no instante seguinte em que eu me sustentar, suportando o que me
sustenta. A ética como fundamento, neste sentido, é a garantia de que, pelo menos,
numa dimensão para onde o sentido conflui, o passado seja preservado em sua
alteridade e que se faça justiça com aqueles que, de algum modo, zelaram pela
diferença para que nós estivéssemos aqui hoje abrindo espaço para o impossível
inscrito no rosto do outro. Adeus.
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