
Sabe-se que a língua é um corpo de prescnçoes
de hábitos, comum a todos os escritores de uma

.poca. Isso quer dizer que a língua é como uma Na-
tureza que passa inteiramente através da fala do es-
critor, sem contudo dar-lhe forma alguma e nem se-
quer alimentá-Ia: é como um círculo abstrato de ver-
dades, fora do qual - e sõmente fora dêle - começa
a d positar-se a densidade de um verbo solitário. Ela
cn rra tôda a criação literária, assim como o céu,
o hão e a junção de ambos desenham para o homem
um habitat familiar. Ela é muito menos uma provi-
são de materiais do que um horizonte, ou seja, um
limite e uma parada ao mesmo tempo, numapalavra,
a xtensão tranqüilizadora de uma economia: O es-
cri tor não extrai nada dela, a rigor: para êle, a língua
.onstitui antes uma linha cuja transgressão designará
talvez uma sobrenatureza da linguagem: ela é a área
cl uma ação, a definição e a espera de um possível.

ão é o lugar de um engajamento social, mas somente
um reflexo sem escolha, a propriedade indivisa dos
h mens e não dos escritores; ela permanece fora do
ritual das Letras; é um objeto social por definição, não ,r
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por eleição. Ninguém pode, sem preparação, inserir
sua liberdade de escritor na opacidade da língua, por-
que através dela tôda a História se mantém, com-
pleta e unida à maneira de uma Natureza. Assim,
para o escritor, a língua é apenas um horizonte huma-
no que instala ao longe uma certa familiaridade com-
pletamente negativa por sinal: _dizer. que Camus e
Queneau falam a mesma língua, é apenas presumir,
por uma operação diferencial, tôdas as línguas, arcai-
cas ou futuristas, que êles não falam: suspensa entre
formas abolidas e formas desconhecidas, a língua do
e§.critor é menos um fundo que um limite extremo; é
o lugar geométrico de tudo aquilo que êle não pode-
ria dizer sem perder - tal como Orfeu olhando para
trás -, a estável significação de seu andar e o gesto
essencial de sua sociabilidade.

k\ língua, portanto, está aquém da Lit~raturai
O estilo está quase além: imagens, um fluxo verbal, um
léxico nascem do corpo e do passado do escritor e tor-
nam-se pouco a pouco os próprios automatismos de
sua arte. Assim, sob o nome de estilo, forma-se uma
linguagem autárquica que só mergulha na mitologia
pessoal e secreta do autor, nessa hipofísica da fala,
onde se forma o primeiro par das palavras e das coisas,
onde se instalam de uma vez por tôdas os grandes te-
mas verbais de sua existência. Seja qual fôr seu refi-
namento, o estilo tem sempre algo de bruto: é uma
forma sem destinação, o produto de um impulso, não
de uma intenção, é como que uma dimensão vertical
e solitária do pensamento. Suas referências estão ao
nível de uma biologia ou de um passado, não de uma
História: êle é a "coisa" do escritor, seu esplendor e
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prisão, sua solidão. Indiferente e transparente
~ ~ade, gesto cerrado da pessoa, de modo algum

cousntui produto de uma escolha, de uma reflexão
."Obre a Litera~ura. É a parte privada do ritual;
'leva-se a partir dasprofundezas míticas do escritor
c xpande-se fora de sua responsabilidade. É a voz
d corativa de uma carne desconhecida e secreta' fun-. , . '
ciona a maneira de uma Necessidade como se nessa

é . "sp cie de explosão floral, o estilo fôsse apenas o têr-
mo de .uma metamorfose cega e obstinada brotada
de uma infralinguagem que se elabora no limite da
carne e do mundo. O estilo é propriamente um fenô-
meno de ordem germinativa, a transmutação de um
Humor. Assim, as alusões do estilo repartem-se em
profundidade; a fala tem uma estrutura horizontal ,
seus segredos estão na mesma linha que suas palavras
e o que ela esconde se desvenda pela própria duração
de seu contínuo; na fala, tudo é oferecido, destinado
a um gasto imediato, e o verbo, o silêncio e o movimen-
to de ambos são precipitados num sentido abolido:
trata-se de uma transferência sem rastro e sem demo-
ra. O estilo, pelo ,contrário, só tem uma dimensão
vertic~l, mergulha na lembrança fechada da pessoa,

mpoe sua opacidade a partir de certa experiência
da matéria; o estilo não passa de metáfora, vale di-
'/,'r, equação entre a intenção literária e a estrutura
.arnal do autor (convém lembrar que a estrutura é

lepósito de uma duração). Por isso, o estilo é sem-
pr um segrêdo; mas a vertente silenciosa de sua re-
e rência não provém da natureza móvel e constante-
m nte condicional da linguagem; 'seu segrêdo é uma
) mbrança encerrada no corpo do escritor; a virtude
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alusiva do estilo não é um fenômeno de velocidade,
como na fala, onde o que não se diz permanece, mesmo
assim, um ínterim da linguagem, mas um fenômeno
de densidade, pois aquilo que se mantém erguido e
profundo sob o estilo, congregado dura ou ternamente
nas suas figuras, são os fragmentos de uma realidade
completamente estranha à linguagem. O milagre de
tal transmutação faz do estilo uma espécie de opera-
ção supraliterária, que leva o homem ao limiar da
potência e da magia. Pela sua origem biológica, o
estilo situa-se fora da arte, ou seja, fora do pacto
que liga o escritor à sociedade. Podemos, pois, ima-
ginar autores que prefiram a segurança da arte à
solidão do estilo. O tipo exato do escritor sem estilo
é Cide, euj a maneira artesanal explora o prazer mo-
derno de um certo etos clássico, do mesmo modo
como Saint-Saêns refez Bach, ou Poulenc refez Schu-
bert. Inversamente, a poesia moderna - a dê um Hu-
go, de um Rimbaud ou de um Char - está saturada de
estilo e só é arte por referência a uma intenção da
Poesia. É a Autoridade do estilo, vale dizer, o elo
completamente livre entre a linguagem e seu duplo
de carne, que impõe o escritor como um Frescor acima
da História.

O horizonte da língua e a verticalidade do esti-
lo desenham, portanto, para o escritor, uma natureza,
pois êle não escolhe nenhum dos dois. A língua fun-
ciona como uma negatividade, o limite inicial do }loso;
/sivel ; o estilo é como uma Necessidade que vincula o '
humor do escritor à sua linguagem. Naquela, êle en-
contra a familiaridade da História; neste, a de seu
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)' ') do P ssa I . Nos dois casos, trata-se realmente de
11111:1 nntur 'z't, vale dizer, de um gestuário familiar em. ,
qllc' a rncr ·I.a é apenas de ordem operatória, dedi-
(::tlldo-s(' aqm a cnum rar, lá a transformar mas nun-

. I '('li ti ./11 "ar ou a significar uma escolha.
(hll, t ela I"ol'llla . também um Valor' por isso, ,

c'llllC'fi I II~'II:Ic' () ('si ilo, há lugar para outra realidade
1(11111,": li c','wlillll·:t. Elll tô Ia qualquer forma li-
IC'I1I in, (':i. Ic' :1 ('S' lhs ral de um tom de um etos

, " "1"11' li, ,~IIII(11';('1', I pr ci amente nisso que o escri-
tOI' sC' jl~divjdtl'tljza claramente porque é nisso que êle
sc: ('llgaJa. Língua e estilo são dados antecedentes a
l~da 1 r bl mática da linguagem, língua e estilo COllS-

tl~U fi o produto ~atural do Tempo e da pessoa bioló-
gl a; mas a identidade formal do escritor só se esta-
b lece realmente fora da instalação _das normas da
ramática e das constantes do estilo, no ponto em
[u o contínuo escrito, reunido e encerrado de início

numa natureza lingüística perfeitamente inocente vai
tornar-se enfim um signo total, a escolha de um com-
portamento humano, a afirmação de um certo Bem
ngajando assim o escritor na evidência e na comu-

nicação de uma felicidade ou de um mal-estar, e li-
gando a forma ao mesmo tempo normal e singular de
sua fala à ampla História de outrem. Língua e esti-
10 são fôrças cegas; a escritura é um ato de solidarie-
dade histórica. Língua e estilo são objetos; a escri-
tura é uma função: é a relação entre a criação e a
sociedad~, é_a lin~uag~m literária transformada por
~ua d:stmaçao social, e a forma apreendida na sua
m~er:ç~o humana e ligada assim às grandes crises da
História, Por exemplo, Mérimée e Fénelon estão se-
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parados por fenômenos de língua e por acidentes de
estilo; todavia, ambos praticam uma linguagem car-
regada da mesma intencionalidade, referem-se à mes-
ma idéia da forma e do fundo, aceitam a mesma or-
dem de convenções, são o lugar dos mesmos refle-
xos técnicos, empregam com os mesmos gestos, a um
século e meio de distância, um instrumento idêntico,
um pouco modificado no seu aspecto, sem dúvida,
mas de modo algum na sua situação ou no seu uso:
em suma, êles têm a mesma escritura. Pelo contrá-
rio, quase contemporâneos, Mérimée e Lautréamont,
Mallarmé e Céline, Gide e Queneau, Claudel e Ca-
mus, que falaram ou falam o mesmo estado histórico
de nossa língua, usam escrituras profundamente difu::.
rentes; tudo os separa, o tom, o fluxo verbal, o fim,
a moral, o natural de sua fala, de tal modo que a co-

.munidade de época e de língua é muito pouca coisa
comparada com escrituras tão opostas e tão bem de-
finidas pela sua própria oposição.

Tais escrituras são de fato diferentes mas compa-
ráveis, porque são produzidas por um movimento
idêntico, que é a reflexão do escritor sôbre o' uso so-
cial da forma e a escolha que êle assume; Colocada
no âmago da problemática literária, que só começa
com ela, a escritura portanto é, essencialmente, a mo-

-ral da forma, a escolha da área social no seio da qual
o escritor decide situar a Natureza de sua linguagem.
Mas esta área social não é a de um consumo efetivo.
Para o escritor, não se trata de escolher o grupo so-
cial para que escreve: êle sabe perfeitamente que,
a menos que se conte com uma Revolução, será se..,m-

pr para a mesma sociedade. Sua escolha é uma es-
. lha de consciência, não de eficácia. Sua escritura
onstitui uma !!!aneira de pensar a Literatura, não
1 difundi-Ia. Ou melhor ainda: o escritor não pode

modificar em nada os dados objetivos do consumo li-
terário (tais dados puramente hist6ricos lhe escapam,
mesmo que êle tenha consciência dêles), e é por isso
que transporta propositadamente a exigência de uma
linguagem livre para as fontes desta linguagem e não
para o têrmo do seu consumo. Dêsse modo, a,escri-.
tura é uma realidade ambígua: de um lado, nasce
incontestàvelmente de uma confrontação do escritor
com a sociedade; de outro lado, por uma espécie de
transferência mágica, ela remete o escritor, dessa fina-
lidade social, para as fontes instrumentais de sua cria-
ção. Por não poder fornecer-lhe uma linguagem li-
vremente consumida, a História lhe propõe a exigên- .
cia de uma linguagem livremente produzida.

Assim, a escolha e, depois, a responsabilidade de
uma escritura, designam uma (Lrber~ mas tal Li-
berdade não tem os mesmos limites conforme os dife-
rentes momentos da História. Não é dado ao escri-
tor escolher sua escritura numa espécie de arsenal
intemporal das formas literárias. É sob a pressão da
História e da Tradição que se estabelecem as escritu-
ras possíveis de um determinado escritor ; existe uma
História da Escritura; mas essa História é dupla: no
exato momento em que a História geral propõe -
ou impõe - uma nova problemática da linguagem li-
terária, a escritura continua ainda cheia da lembrança
de seus usos anteriores, porque a linguagem nunca é
inocente: as palavras têm uma memória segunda que
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se prolonga misteriosamente em meio às significações
novas. A escritura é precisamente êsse compromisso
entre uma liberdade e uma lembrança; é essa liber-
dade lembrante que só é liberdade no gesto. da esco-
lha, mas já não o é mais na sua duração. Hoje, pos-
so sem dúvida escolher para mim esta ou aquela es-
critura, e nesse gesto afirmar minha liberdade, pre-
tender um frescor ou uma tradição; já não posso mais
desenvolvê-Ia numa duração sem tornar-me pouco a
pouco prisioneiro das palavras de outrem e até de mi-
nhas próprias palavras. Uma remanência obstinada,
vinda de tôdas as escrituras precedentes e do passado
mesmo da minha própria escritura, cobre a voz pre-
sente de minhas palavras. Todo vestígio escrito pre-
cipita-se com um elemento químico a princípio trans-
parente, inocente e neutro, no qual a simples duração
faz aparecer, aos poucos, todo um passado em sus-
pensão, tôda uma criptografia cada vez mais densa.

Como Liberdade, a escritura é, portanto, apenas
um momento. Mas êste momento é um dos mais ex-
plícitos da História, já que a História é sempre e
antes de tudo uma escolha e os limites dessa escolha.
Porque deriva de um gesto significativo do escritor,
a escritura aflora a História, muito mais sensivel-
mente do que qualquer outro corte da literatura. A
unidade da escritura clássica, homogênea durante sé-
culos, a pluralidade das escrituras modernas, multipli-
cadas desde há cem anos até o próprio limite do fato
literário - essa espécie de explosão da escritura fran-
cesa corresponde em verdade a uma grande crise da
História total, visível de maneira muito mais confusa
na História literária prõpriamente dita. O que separa

() I P nsamento" de um Balzac e o de um Flaubert, é
lima variação de escola; o que opõe a escritura de
é mbos, é uma ruptura essencial, no momento exato
em que duas estruturas econômicas formam uma char-
n ira, acarretando, na sua articulação, modificações de-

isivas de mentalidade e de consciência.
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