
Jacques Lacan

OUTROS ESCRITOS



Título original:
Autres écrits

Tradução autorizada da primeira edição francesa
publicada em 2001 por Éditions du Seuil, de Paris, França

Copyright © 2001, Éditions du Seuil
Copyright da edição brasileira © 2003:

Jorge Zahar Editor Ltda.
rua Marquês de S. Vicente 99 – 1o

22451-041 Rio de Janeiro, RJ
tel (21) 2529-4750 / fax (21) 2529-4787

editora@zahar.com.br
www.zahar.com.br

Todos os direitos reservados.
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo

ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98)

L129o
Lacan, Jacques, 1901-1981
  Outros escritos / Jacques Lacan; [tradução Vera
Ribeiro; versão final Angelina Harari e Marcus An-
dré Vieira; preparação de texto André Telles]. —
Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

        (Campo freudiano no Brasil)

Inclui bibliografia
ISBN 978-85-7110-751-9

  1. Lacan, Jacques, 1901-1981. 2. Psicanálise.
I. Título.

CDD: 150.195
03-1998 CDU: 159.964.2

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ



Prólogo

Prólogo

O centenário de Lacan, neste ano de 2001, é para nós uma
oportunidade de apresentar esta coletânea ao público. To-
dos os escritos que a compõem foram publicados (com
exceção de dois) durante a vida do autor.

“ O centenário de nascimento é raro de celebrar. Ele
supõe na obra uma continuação do homem que evoca a
sobrevivência.”  Essas linhas de Lacan, escritas em 1956
para o centenário de Freud, não deixavam de ser irônicas,
já que ele não via em tal sobrevivência senão uma falsa
aparência, que justificava seu “ retorno a Freud” . Isso foi
na época em que o aparelho internacional a que este con-
ferira um mandato para “ dizer a verdade sobre a verdade”
na psicanálise revelava-se como aquilo que a extinguia.

A publicação desta coletânea não se inscreve em ne-
nhum “ retorno a Lacan” . Isso porque, segundo cremos,
Lacan não se afastou. Está presente. Sempre atual, ou de-
finitivamente intempestivo? Talvez ele esteja presente à
maneira muito particular da Carta roubada.

Seja como for, vinte anos após sua morte, não há nin-
guém fingindo — a sério, entenda-se — que ele tenha sido
superado na psicanálise como sujeito suposto saber. A
acolhida dada a seus Seminários o atesta: eles são recebi-
dos pelos praticantes e pelo público como livros de hoje,
não de outrora.

Acima de tudo, não existe ortodoxia lacaniana. Exis-
tem, sim, lacanianos, até uma pletora deles. Lacan, por seu
lado, disse onde fazia sua aposta: “ ... o efeito que se pro-
paga não é de comunicação da fala, mas de deslocamento
do discurso. Freud, incompreendido, ainda que por si
mesmo, por ter querido fazer-se ouvir, foi menos servido
por seus discípulos do que por essa propagação ... .”
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Certo, ele fundou uma Escola. Chamou-a de “ minha
Escola” . Tomou o cuidado de dissolvê-la pouco antes de
morrer. Como mostrar melhor que não confiava o zelo por
sua “ sobrevivência”  a nenhuma assembléia de fiéis? Ele
sabia que ex-sistia. Essa grafia, utilizada por ele, assinala
que menos existimos dentro ou com do que fora.

Não chegou ele a supor, vez por outra, que seus escri-
tos, protegidos por seu “poder de ileitura” , como hierógli-
fos no deserto, ex-sistiriam à própria psicanálise? Quando
lhe acontecia prever o eclipse desta, Lacan contava unica-
mente com eles: “ Quando a psicanálise houver entregado
as armas diante dos impasses crescentes de nossa civili-
zação (mal-estar que Freud pressentia nela) é que elas
serão retomadas, por quem? Pelas indicações de meus Es-
critos.”

Alguns anos depois, ele já não via no escrito nada
além de um dejeto, bom para a “ publixação” . Mas tam-
bém lhe sucedia ter aspirações: “ Bastam dez anos para
que o que escrevo fique claro para todos ...”  Será que o
dizia tongue in cheek? Mais vale pensar que esses “ todos”
excluía os que ele chamava de “ os idiotas”  (os que ali
nada conhecem).

Não há dúvida de que pouco se lê Lacan no grande
público. Isso faz pensar no dito de Picasso: “ Quantas pes-
soas leram Homero? No entanto, todo o mundo fala dele.
Assim se criou a superstição homérica.”  Existe uma su-
perstição lacaniana. Não ficar contente com isso não im-
pede que se admita um fato, que é um fato transferencial.

O lançamento desta coletânea não deixará de ter uma
incidência nessa transferência. Ele fará ex-sistir, cremos
nós, um outro Lacan àquele que se tornou clássico (em
outras palavras, classificado) sob o signo da fala e da lin-
guagem. A abertura dos Escritos já evocava “ o que se
destaca, no fim desta coletânea, sob o nome de objeto a (a
ser lido: pequeno a)” . Esse objeto, portanto, é o alfa dos
Outros escritos.

Mas não é seu ômega. O que se deixa entrever in fine
aponta para mais além. Dito em termos sucintos: do gozo
(conceito que reúne e desloca o que, em Freud, é denomi-
nado Lust e até Lustgewinn, Libido e Befriedigung, satis-
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fação, da pulsão), o pequeno a é apenas o núcleo elaborá-
vel num discurso, ou seja, não é real, não passa de um
semblante. Daí provém a tese radical de que o real está
excluído do sentido, inclusive do “ sentido gozado”  [sens
joui]. Essa tese, discutida em seu último ensino oral, não
foi retomada por Lacan em nenhum de seus escritos; ela
confere a esta coletânea seu ponto de fuga.

O último texto dos Escritos foi de dezembro de 1965,
e sua “ Abertura” , de outubro de 1966. Reunimos aqui os
grandes escritos publicados depois disso na revista Scili-
cet; retomamos os resumos dos seminários da Hautes Étu-
des; juntamos Televisão, de 1973; e conservamos a maio-
ria dos prefácios, artigos e anotações do período. Esta se-
gunda coletânea, portanto, dá continuidade à primeira.

Também quisemos que ela reproduzisse sua composi-
ção, assim como fosse urdida com ela. Assim é que retor-
namos ao período que Lacan chamava de seus “ antece-
dentes”  e ao seguinte, que vai do “ Discurso de Roma”
(1953) até a publicação dos Escritos (1966), para oferecer
aqui o mais importante daquilo que não encontrara espaço
na coletânea anterior; é o caso, em particular, do artigo de
enciclopédia sobre “ Os complexos familiares”  (1938).
Esse conjunto está distribuído na segunda, terceira e quar-
ta partes do volume.

A quinta reúne os textos dedicados à Escola, desde o
“ Ato de fundação”  de 1964 até a “ Carta de dissolução”
de 1980.

As três últimas partes retornam à cronologia.
Finalmente, por muitas razões, “Lituraterra”  pareceu-

nos predestinado a ocupar aqui o lugar concedido nos Es-
critos ao “ Seminário sobre A carta roubada” .

                       J.-A.M.
                    Fevereiro de 2001

[9]
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Lituraterra

Lituraterra

Essa palavra é legitimada pelo Ernout et Meillet: lino, litura, litu-
rarius. Mas me ocorreu pelo jogo da palavra com que nos sucede
fazer chiste: a aliteração nos lábios, a inversão no ouvido.

Esse dicionário (que se vá a ele) me pressagia auspício por
estar fundado de um ponto de partida que tomei (partir, aqui, é
partir de novo) no equívoco com que Joyce (James Joyce, digo)
desliza de a letter para a litter, de letra/carta1 (traduzo) para lixo.

Estamos lembrados de que uma “ missaodio” ,2 querendo o
seu bem, ofereceu-lhe uma psicanálise, como se ofereceria uma
ducha. E de Jung, ainda por cima...

No jogo que evocamos, ele não ganharia nada, indo direto ao
melhor que se pode esperar da psicanálise em seu término.

Ao fazer da letra liteiralixo [litière], será que ainda é de são
Tomás que lhe retorna, como testemunha sua obra do começo ao
fim?

Ou será que nisso a psicanálise atesta sua convergência com o
que nossa época acusa do desenfrear do antigo laço com que se
contém a poluição na cultura?

Eu havia bulido com isso, como por acaso, um pouco antes de
maio de 68, para não faltar com a errância das multidões que
desloco agora para os locais que visito — naquele dia, em Bor-
deaux. A civilização, lembrei ali como premissa, é o esgoto.

Convém dizer, provavelmente, que eu estava cansado da li-
xeira em que havia fixado minha sina. Sabe-se que não sou o
único, por destino, a confessá-lo.

[11]
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1  É preciso ter sempre em mente, sobretudo na primeira metade do texto, que em
francês lettre designa tanto “ letra”  como “ carta” . A cada ocorrência, um deles foi
privilegiado, e, nos casos necessariamente dúbios, optamos pela alternativa “ car-
ta/letra” . (N.E.)
2  No orig., messe-haine, que soa como mécène (mecenas). (N.E.)



O confessar [l’avouer] ou, pronunciado à moda antiga, o ter
[l’avoir], com o qual Beckett equilibra o dever que faz dejeto de
nosso ser, salva a honra da literatura e me libera do privilégio que
eu acreditava que meu lugar tivesse.

A questão é saber se aquilo que os manuais parecem expor —
ou seja, que a literatura é uma acomodação de restos — é um caso
de colocar no escrito o que primeiro seria canto, mito falado ou
procissão dramática.

Quanto à psicanálise, estar pendurada no Édipo em nada a
habilita a se orientar no texto de Sófocles. A evocação de um texto
de Dostoiévski por Freud não basta para dizer que a crítica dos
textos, reserva de caça, até hoje, do discurso universitário, tenha
recebido da psicanálise mais alento.

Aqui, meu ensino pode ser situado numa mudança de confi-
guração que ostenta um lema de promoção do escrito, mas do qual
outros testemunhos — por exemplo, que seja em nossos dias que
finalmente se lê Rabelais — mostram um deslocamento de inte-
resses com que me afino melhor.

Estou ali, como autor, menos implicado do que se imagina, e
meus Escritos são um título mais irônico do que se supõe, já que
se trata seja de relatórios, função de congressos, seja, digamos, de
“ cartas abertas”  em que faço um apanhado de uma parte de meu
ensino.

Longe, em todo caso, de me comprometer com esse roça-roça
literário pelo qual se denota o psicanalista carente de inventiva,
denuncio nisso a tentativa infalível de demonstrar a desigualdade
de sua prática para justificativa do menor juízo literário.

Mas é digno de nota que eu abra essa coletânea com um artigo
que isolo de sua cronologia, e que se trate de um conto, por sua vez
muito particular, por não poder entrar na lista ordenada das situa-
ções dramáticas: o conto sobre o que acontece com a postagem de
uma missiva, com o conhecimento daqueles que se encarregam de
sua remessa, e em que termos se apóia eu poder dizer que ela
chegou a seu destino, depois de, com os desvios por ela sofridos,
o conto e sua conta se sustentarem sem nenhum recurso a seu
conteúdo. Ainda mais notável é que o efeito que ela exerce sobre
os que a cada vez a detêm, por mais que estes arguam o poder que
ela confere, para aspirar a tê-la, possa ser interpretado, como faço
eu, como uma feminização.

[12]
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É esse o relato bem-feito do que distingue a carta do próprio
significante que ela carrega. O que não equivale a fazer metáfora da
epístola. É que o conto consiste em que se transmita como um passe
de mágica a mensagem, com que a carta faz peripécias sem ela.

Minha crítica, se tem alguma razão de ser tomada como lite-
rária, só pode referir-se, esforço-me para isso, ao que Poe faz, por
ser escritor, para compor tal mensagem sobre a carta. É claro que,
por não dizê-lo com essas palavras, não é de maneira insuficiente,
mas de modo ainda mais rigoroso, que ele o confessa.

No entanto, essa elisão não poderia ser elucidada por meio de
um traço qualquer de sua psicobiografia: mais faria ser obstruída
por isso.

(Assim, a psicanalista que areou os outros textos de Poe joga
a toalha e desiste, nesse ponto, de continuar sua faxina.)

Tampouco meu próprio texto poderia ser solucionado pela
minha: por um anseio que eu formasse, por exemplo, de enfim ser
convenientemente lido. É que, para isso, seria preciso ainda de-
senvolver o que entendo que a carta carrega, e que sempre a faz
chegar a seu destino.

É certo que, como de hábito, nisso a psicanálise tem algo a
receber da literatura, se fizer do recalque, em seu âmbito, uma
idéia menos psicobiográfica.

Quanto a mim, se proponho à psicanálise a carta como retida
[en souffrance], é porque nisso ela mostra seu fracasso. E é deste
modo que a esclareço: quando invoco então as Luzes, é por de-
monstrar onde ela faz furo. Já se sabe há muito: nada é mais im-
portante na óptica, e a mais recente física do fóton mune-se disso.

Método pelo qual a psicanálise justifica melhor sua intrusão:
pois, se a crítica literária pudesse efetivamente renovar-se, seria
pelo fato de a psicanálise estar aí para que os textos possam se
medir por ela, ficando o enigma do seu lado.

Mas aqueles sobre quem não é maledicência afirmar que,
mais do que exercê-la, são exercidos por ela, pelo menos por esta-
rem incorporados por ela, entendem mal minhas formulações.

Contrasto, endereçando a eles, verdade e saber: é na primeira
que eles prontamente reconhecem seu ofício, enquanto, na berlin-
da, é pela verdade deles que espero. Insisto em corrigir meu tiro
por um saber em xeque — tal como se diz figura en abyme3 —, o

[13]
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3  Remete-se aqui a uma técnica de pintura que reproduz, como em espelho,



que não é o xeque, o fracasso, do saber. Tomo então conhecimen-
to de que há ali quem se julgue dispensado de dar mostras de
qualquer saber.

Seria letra morta eu ter posto, no título de uma dessas obras
que chamei de Escritos..., da letra a instância como razão do
inconsciente?

Já não será isso apontar suficientemente na letra aquilo que, a
ter que insistir, só existe nela de pleno direito quando, por força da
razão, isso se destaca? Dizê-la mediana, ou então extrema, é mos-
trar o bifidismo com que se compromete qualquer medida, mas,
acaso não haverá no real nada que prescinda dessa mediação? A
fronteira, com certeza, ao separar dois territórios, simboliza que
eles são iguais para quem a transpõe, que há entre eles um deno-
minador comum. Esse é o princípio do Umwelt, que produz um
reflexo do Innenwelt. É incômoda a biologia que tudo já dá a si
mesma por princípio, notadamente a realidade da adaptação; nem
falemos da seleção, esta uma franca ideologia, a se bendizer por
ser natural.

Não é a letra... litoral, mais propriamente, ou seja, figurando
que um campo inteiro serve de fronteira para o outro, por serem
eles estrangeiros, a ponto de não serem recíprocos?

A borda do furo no saber, não é isso que ela desenha? E como
é que a psicanálise, se justamente o que a letra diz por sua boca
“ ao pé da letra”  não lhe conveio desconhecer, como poderia a
psicanálise negar que ele existe, esse furo, posto que, para preen-
chê-lo, ela recorre a invocar nele o gozo?

Resta saber como o inconsciente que digo ser efeito de lingua-
gem, por ele pressupor a estrutura desta como necessária e sufi-
ciente, comanda essa função da letra.

Ser ela o instrumento apropriado à escrita [écriture] do dis-
curso não a torna imprópria para designar a palavra tomada por
outra, ou até por um outro, na frase, e portanto para simbolizar
certos efeitos de significante, mas não impõe que nesses efeitos
ela seja primária.

[14]
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repetidamente, algum detalhe de um quadro. Também se aplica, em termos gerais,
à obra mostrada no interior de outra obra: o filme dentro do filme, a narrativa
dentro da narrativa etc. (N.E.)



Não se impõe o exame desse primarismo, que nem sequer
deve ser suposto, mas do que da linguagem chama/convoca o lito-
ral ao literal.

O que inscrevi, com a ajuda de letras, sobre as formações do
inconsciente, para recuperá-las de como Freud as formula, por
serem o que são, efeitos de significante, não autoriza a fazer da
letra um significante, nem a lhe atribuir, ainda por cima, uma
primazia em relação ao significante.

Tal discurso confusional só pode ter surgido daquele que me
importa. Mas ele me importa num outro que destaco, chegado o
momento, do discurso universitário, qual seja, o do saber posto
em uso a partir do semblante.4

O menor sentimento de que a experiência com que me con-
fronto só pode estar situada em outro discurso, deveria ter impedi-
do de produzi-lo, sem confessá-lo como meu. Poupem-me disso,
pelo amor de Deus! Isso não impede que, ao ser importado, no
sentido de que acabo de falar, eu seja importunado.

Se eu houvesse considerado aceitáveis os modelos articulados
por Freud num Projeto em que ele abriu para si rotas calcadas na
impressão, nem por isso teria retirado metáfora da escrita. Ela não
é impressão, a despeito do bloco mágico.

Quando tiro partido da carta 52 a Fliess, é por ler nela o que
Freud pôde enunciar, sob o termo que forjou — WZ, Wahrnehm-
ungszeichen —, como sendo o mais próximo do significante,
numa época em que Saussure ainda não o havia reproduzido (do
signans estóico).

Que Freud o escreva com duas letras prova tão pouco quanto
eu que a letra é primária.

Tentarei indicar, portanto, o ponto crucial do que me parece
produzir a letra como conseqüência, e linguagem, precisamente
pelo que digo: que esta é habitada por quem fala.

[15]
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4  No orig. semblant que, distintamente de seu equivalente literal em português,
concentra apenas as acepções de “ parecer” , “ assemelhar-se”  e “ fingir” . Optamos
por este termo em lugar de “ aparência” , sua tradução habitual, em vista da concre-
tude que lhe confere Lacan (através de sua progressiva substantivação nos textos
deste volume) assim como da aproximação do registro da verdade ao do semblan-
te, o que impede que este seja assimilado integralmente ao ilusório e ao engodo.
Nos casos em que esta tradução poderia tornar incompreensível a frase recorremos
à “ aparência”  indicando entre colchetes o termo original. (N.E.)



Tomarei emprestados os traços daquilo que, por uma econo-
mia da linguagem, permite esboçar o que favorece minha idéia de
que a literatura talvez vire em lituraterra.

Não há de causar surpresa verem-me proceder nisso por uma
demonstração literária, já que isso é marchar no passo em que a
questão se produz. No que pode se afirmar, porém, o que é tal
demonstração.

Acabo de chegar de uma viagem que eu esperava fazer ao
Japão por haver, de uma primeira vez, experimentado... o litoral.
Que me entendam em meias palavras o que há pouco repudiei do
Umwelt como tornando impossível a viagem: de um lado, portan-
to, segundo minha fórmula, por garantir seu real, só que prematu-
ramente, por tornar impossível — porém por erro [maldonne],
apenas a partida, que no máximo é cantar “ Partamos” .

Destacarei apenas o momento que colhi de uma nova rota, ao
tomá-la por ela não mais ser, como da primeira vez, proibida.
Confesso, porém, que não foi ao fazer, na ida, o percurso de avião
em torno do círculo ártico que para mim se fez leitura o que vi da
planície siberiana.

Meu ensaio atual, na medida em que poderia intitular-se uma
siberiética, não teria vindo à luz, portanto, se a desconfiança dos
soviéticos me houvesse deixado ver as cidades, ou até as indús-
trias, as instalações militares que constituem para eles o valor da
Sibéria; mas essa foi apenas uma condição acidental, embora me-
nos, talvez, ao chamá-la de ocidentada [occidentelle], para indicar
nela o acidente de uma acumulação da ocisão.

Decisiva é somente a condição litoral, e esta só funcionou na
volta, por ser, literalmente, que o Japão decerto fizera de sua letra
o tantinho de excesso que era a conta certa para que eu o sentisse,
uma vez que, afinal, eu já tinha dito que é disso que sua língua
eminentemente se afeta.

Sem dúvida, esse excesso prende-se ao que a arte veicula
dele: eu diria, ao fato de que a pintura demonstra aí seu casamento
com a letra, muito precisamente sob a forma da caligrafia.

Como dizer o que me fascina nessas coisas que pendem, kaké-
mono, como são chamadas, que pendem das paredes de qualquer
museu nesses lugares, trazendo inscritos caracteres chineses de
formação, que conheço um pouco, mas que, por menos que os
conheça, permitem-me avaliar o que deles se elide na escrita cur-
siva, na qual o singular da mão esmaga o universal, ou seja, pro-
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priamente aquilo que lhes ensino só ter valor pelo significante?
Não o encontro mais ali, mas é por eu ser novato. Não é nisso,
aliás, que está o importante, pois, mesmo no que esse singular
apóia uma forma mais firme, e lhe acrescenta a dimensão, a diz-
mansão5, já disse eu, a diz-mansão do nãomaiskium [papeludun],
aquela pela qual se evoca o que instauro do sujeito no Hum-de-
Plus6, para que ele preencha a angústia d’Acoisa, ou seja, aquilo
que conoto com o pequeno a, é aqui objeto por ser o cacife de qual
aposta a ganhar com tinta e pincel?

Assim se me apareceu, invencivelmente — e essa circunstân-
cia não é de se jogar fora —, por entre-as-nuvens, o escoamento
das águas, único traço a aparecer, por operar ali ainda mais do que
indicando o relevo nessa latitude, naquilo que da Sibéria é planí-
cie, planície desolada de qualquer vegetação, a não ser por refle-
xos, que empurram para a sombra aquilo que não reluz.

O escoamento é o remate do traço primário e daquilo que o
apaga. Eu o disse: é pela conjunção deles que ele se faz sujeito,
mas por aí se marcarem dois tempos. É preciso, pois, que se dis-
tinga nisso a rasura.

Rasura de traço algum que seja anterior, é isso que do litoral
faz terra. Litura pura é o literal. Produzi-la é reproduzir essa me-
tade ímpar com que o sujeito subsiste. Esta é a façanha da caligra-
fia. Experimentem fazer essa barra horizontal que é traçada da
esquerda para a direita, para figurar com um traço o um unário
como caractere, e vocês levarão muito tempo para descobrir com
que apoio ela se empreende, com que suspensão ela se detém. A
bem da verdade, é sem chances para um ocidentado.

É preciso um embalo que só consegue quem se desliga de seja
lá o que for que o traça [raye].

Entre centro e ausência, entre saber e gozo, há litoral que só
vira literal quando, essa virada, vocês podem tomá-la, a mesma, a
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5  Lacan retoma aqui o termo dit-mension (cf. “ diz-mensão”  em nosso “ Inventá-
rio de notas” ) alterando-lhe a grafia para dit-mansion, em que acrescenta-se à
dimensão do dito a idéia de “ morada” . (N.E.)
6  No orig. Hun-En-Plus. O “ h”  mudo utilizado por Lacan em diversas de sua
criações (cf., p. ex., hénade) remete ao “ hen”  grego (um) e ao mesmo tempo
presentifica o vazio através da letra não pronunciada. Importante ainda ressaltar a
homofonia com “ Um de pelúcia”  (Un en peluche). (N.E.)



todo instante. É somente a partir daí que podem tomar-se pelo
agente que a sustenta.

O que se revela por minha visão do escoamento, no que nele
a rasura predomina, é que, ao se produzir por entre-as-nuvens, ela
se conjuga com sua fonte, pois que é justamente nas nuvens que
Aristófanes me conclama a descobrir o que acontece com o signi-
ficante: ou seja, o semblante por excelência, se é de sua ruptura
que chove, efeito em que isso se precipita, o que era matéria em
suspensão.

Essa ruptura que dissolve o que constituía forma, fenômeno,
meteoro, e sobre a qual afirmei que a ciência opera ao perpassar o
aspecto, não será também por dar adeus ao que dessa ruptura daria
em gozo que o mundo, ou igualmente o imundo, tem ali pulsão
para figurar a vida?

O que se evoca de gozo ao se romper um semblante, é isso que
no real se apresenta como ravinamento das águas.

É pelo mesmo efeito que a escrita [écriture] é, no real, o ravi-
namento do significado, aquilo que choveu do semblante como
aquilo que constitui o significante. A escrita não decalca este últi-
mo, mas sim seus efeitos de língua, o que dele se forja por quem a
fala. Ela só remonta a isso se disso receber um nome, como sucede
com os efeitos entre as coisas que a bateria significante denomina,
por havê-las enumerado.

Mais tarde, viram-se do avião, sustentando-se em isóbaros,
ainda que descendo obliquamente num aterro, outros traços nor-
mais naqueles com que a vertente suprema do relevo era marcada
por cursos d’água.

Não vi eu em Osaka como as auto-estradas colocam-se umas
sobre as outras, como planadores vindos do céu? Sem falar que, lá
embaixo, a mais moderna arquitetura encontra-se com a antiga,
fazendo-se asa de um pássaro que mergulha.

Como seria mostrado o caminho mais curto de um ponto a
outro senão pela nuvem que empurra o vento enquanto ele não
muda de direção? Nem a ameba, nem o homem, nem o ramo, nem
a mosca, nem a formiga teriam constituído exemplos antes que a
luz se revelasse solidária de uma curvatura universal, aquela em
que a reta só se sustenta por inscrever a distância nos fatores efe-
tivos de uma dinâmica de cascata.

Não há reta senão pela escritura [écriture], assim como não há
agrimensura senão vinda do céu.
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Mas tanto a escritura quanto a agrimensura são artefatos que
não habitam senão a linguagem. Como haveríamos de esquecê-lo,
quando nossa ciência só é operante por um escoar de letrinhas e
gráficos combinados?

Sob a ponte Mirabeau, é verdade, assim como sob aquela de
que uma revista que foi a minha se fez emblema, ao tomar empres-
tada essa ponte-orelha a Horus Apolo, sob a ponte Mirabeau, cer-
to, corre o Sena primitivo, e a cena é tal que nela pode soar o V
romano da quinta hora (cf. o Homem dos Lobos). Mas também só
se goza com isso ao chover aí a fala de interpretação.

O fato de o sintoma instituir a ordem pela qual se comprova
nossa política implica, por outro lado, que tudo o que se articula
dessa ordem seja passível de interpretação.

Por isso é que tem toda razão quem põe a psicanálise à testa
da política. E isso poderia não ser nada fácil para aquilo que da
política fez boa figura até aqui, se a psicanálise fosse esperta.

Bastaria, talvez, decerto há quem se diga isso, que tirássemos
da escrita outro partido que não o de tribuna ou tribunal, para que
nela se articulassem outras falas a nos prestar tributo.

Não há metalinguagem, mas o escrito que se fabrica com a
linguagem é material talvez dotado de força para que nela se mo-
difiquem nossas formulações.

Será possível, do litoral, constituir um discurso tal que se ca-
racterize por não ser emitido pelo semblante? É essa a pergunta
que só se propõe pela chamada literatura de vanguarda, a qual, por
sua vez, é fato de litoral: e portanto, não se sustenta no semblante,
mas nem por isso prova nada senão a quebra, que somente um
discurso pode produzir, com efeito de produção.

Aquilo a que parece aspirar uma literatura, em sua ambição de
lituraterrar [lituraterrir], é ordenar-se por um movimento que ela
chama de científico.

É fato que a escritura fez ali maravilhas e que tudo indica que
essa maravilha não está perto de se esgotar.

Entretanto, a ciência física vê-se, ver-se-á levada à considera-
ção do sintoma nos fatos, pela poluição daquilo que do terrestre é
chamado, sem maior crítica do Umwelt, de meio ambiente: é a
idéia de Uexküll behaviorizada, ou seja, imbecilizada.

Para lituraterrar, eu mesmo, assinalo que não fiz no ravina-
mento que o põe em imagem nenhuma metáfora. A escritura é
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esse próprio ravinamento e, quando falo de gozo, invoco legitima-
mente o que acumulo de audiência: nada menos, com isso, aqueles
de que me privo, pois isso me mantém ocupado.

Eu gostaria de dar um testemunho do que se produz por um
fato já assinalado, qual seja, o de uma língua, o japonês, tal como
trabalhada pela escrita [écriture].

No estar incluído na língua japonesa um efeito de escrita, o
importante é que ele continue ligado à escrita, e que aquele que é
portador do efeito de escrita seja uma escrita especializada, uma
vez que em japonês ela pode ser lida com duas pronúncias diferen-
tes: como on-yomi, sua pronúncia em caracteres, o caractere se
pronuncia distintamente como tal, e como kun-yomi, a maneira
como se diz em japonês o que ele quer dizer.

Seria cômico ver desenharem-se aí, a pretexto de o caractere
ser letra, os destroços do significante correndo nos rios do signifi-
cado. É a letra como tal que serve de apoio ao significante, segun-
do sua lei de metáfora. É de outro lugar — do discurso — que ele
a pega na rede do semblante.

No entanto, a partir daí ela é promovida como um referente
tão essencial quanto qualquer outra coisa, e isso modifica o status
do sujeito. O fato de ele se apoiar num céu constelado, e não
apenas no traço unário, para sua identificação fundamental, expli-
ca que ele não possa apoiar-se senão no Tu, isto é, em todas as
formas gramaticais cujo enunciado mais ínfimo é variado pelas
relações de polidez que ele implica em seu significado.

A verdade vem reforçar ali a estrutura de ficção que denoto aí,
por estar essa ficção submetida às leis da polidez.

Singularmente, isso parece trazer como resultado que não há
nada de recalcado a defender, já que o próprio recalcado se aloja
pela referência à letra.

Em outras palavras, o sujeito é dividido pela linguagem como
em toda parte, mas um de seus registros pode satisfazer-se com a
referência à escrita, e o outro, com a fala.

Decerto foi isso que deu a Roland Barthes o sentimento ine-
briado de que com todas as suas boas maneiras o sujeito japonês
não faz envelope para coisa alguma. O império dos signos, intitu-
lou ele seu ensaio, querendo dizer: império dos semblantes.

O japonês, segundo me disseram, não gostou nem um pouco.
Pois nada é mais distinto do vazio escavado pela escritura do que
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o semblante. O primeiro é o godê sempre pronto a dar acolhida ao
gozo, ou, pelo menos, a invocá-lo com seu artifício.

Conforme nossos hábitos, nada comunica menos de si do que
um dado sujeito que, no final das contas, não esconde nada. Bas-
ta-lhe manipular vocês: vocês são um elemento, entre outros, do
cerimonial em que o sujeito se compõe, justamente por poder de-
compor-se. O bunraku, teatro de marionetes, permite ver a estru-
tura muito comum disso por aqueles a quem ela dá seus próprios
costumes.

Aliás, como no bunraku, tudo o que se diz poderia ser lido por
um narrador. Isso é o que deve ter aliviado Barthes. O Japão é o
lugar em que é mais natural alguém se apoiar num ou numa intér-
prete, justamente por ele não necessitar da interpretação.

É a tradução perpétua, feita linguagem.
O que me agrada é que a única comunicação que recebi (exce-

tuadas as européias, com as quais sei manejar nosso mal-entendi-
do cultural) tenha sido também a única que, lá como alhures, pode
ser comunicação, por não ser diálogo: a comunicação científica.

Ela levou um eminente biólogo a me demonstrar seus traba-
lhos, naturalmente no quadro-negro. O fato de, por falta de infor-
mação, eu não haver entendido nada não impede que seja válido o
que lá estava escrito. Válido quanto às moléculas com que meus
descendentes se farão sujeitos, sem que eu jamais tenha tido que
saber como lhes transmiti o que tornava provável que, juntamente
comigo, eu os classificasse, por pura lógica, entre os seres vivos.

Uma ascese da escrita não me parece ser aceitável senão ao se
unir a um “ está escrito”  mediante o qual se instauraria a relação
sexual.
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