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RESUMO

Este trabalho de pesquisa tem como objeto os escritos do arteiro dadaísta Jacques Rigaut,
conhecidos como epitáfios. O trabalho tem como intuito responder a seguinte questão: fazse possível compreender os escritos de Jacques Rigaut como uma Estética da Desistência?
Para esta pesquisa, uma miríade conceitual é acionada no intento de ofertar uma resposta
possível ao problema levantado. Logo, algumas ferramentas conceituais são aqui
operacionalizadas. Com o conceito de fin de siècle do politólogo Eugen Weber, pretende-se
lançar luz ao contexto histórico e sumamente artístico, no qual, Jacques Rigaut estava
inserido. Após a exposição deste cenário artístico, o conceito de Littératuricide, de autoria
de George Izambard, procura explorar o modo de ser de Jacques Rigaut, sua profissão de fé;
um homicida simbólico das magnus opus, de seus autores e de seus respectivos valores
culturais. Os epitáfios produzidos nessa profissão podem ser apreendidos como aparelhos de
Thanatographies, cujo conceito foi elaborado por Philippe Sollers. Suas tanatografias
revelam seu flerte com o morrer, narrativas que exprimem a morte de si, o gesto da escrita
que expressa seu anseio por encerrar-se. Tais grafias mortíferas, lançam-no em uma
Experiência-Limite, conceito elaborado por Maurice Blanchot. A Experiência-Limite
localizada no campo da escrita, exige de Jacques Rigaut seu corpo, colocando em risco sua
existência, que o faz deslizar rumo a uma renúncia de si, a uma bela desistência, uma
elegante saída de seu habitat corpóreo, infringindo sobre si, por um gesto de sumária estesia,
uma Estética da Desistência.

Palavras-chave: Jacques Rigaut; fin de siècle; littératuricide; thanatographie; ExperiênciaLimite, Estética da Desistência.

ABSTRACT

This research has as object of study the writings of the mischievous dadaist Jacques Rigaut,
known as epitaphs. The research aims to answer to the following question: is it possible to
understand Jacques Rigaut’s writings as a “Desistance Aesthetics”? In order to answer to
this question, I activate a myriad of concepts and operationalize some conceptual tools. With
the political scientist Eugene Weber’s concept of fin de siècle, I shed light upon the historical
and highly artistic context in which Jacques Rigaut lived. Following the exposure of this
artistic scenario, I present George Izambard’s concept of Littératuricide, aiming to explore
Jacques Rigaut’s way of being, his profession of faith – the symbolic homicide of magnus
opus, its authors and its respective cultural values. The epitaphs produced in this profession
can be apprehended as tanatographs’ apparatus, concept inaugurated by Philippe Sollers. His
thanatographies reveal his flirtation with death; they are narratives that express the death of
self, and writing gestures that express his will to end his life. These deadly writings cast
Jacques Rigaut into a Limit-Experience, concept elaborated by Maurice Blanchot. The
Limit-Experience, in the field of writing, require from de Jacques Rigaut his own body, and
places his existence in risk, what makes him slide to a self-renouncement, a beautiful
withdrawal, an elegant way out from his corporeal habitat, infringing upon himself, with a
gesture of an unique and extreme aesthesia, a “Desistance Aesthetics”.

Key-Words: Jacques Rigaut; fin de siècle; littératuricide; thanatographie; LimitExperience, Desistance Aesthetics.

RÉSUMÉ

Ce travail a comme but de recherhe les écrits du roué dadaiste Jacques Rigaut, qui nous
connaissons comme épitaphe. Cette recherche a comme objectif répondre la question
suivante: c’est possible comprendre les écrits de Jacques Rigaut comme une l’Esthètique du
Désistement? Pour cette recherche, une myriade conceptuel c’est ajouté dans le but d’offrir
une réponse possible pour le problème soulevé. Bien, quelques outis conceptuels son ici
opérationnalisé avec le concepte fin de siècle du politologue Eugen Weber, nous avons
l’intention de jeter de la lumière au contexte historique et extrêmement artistique, dans
lequel, Jacques Rigaut été inséré. Après l’exposition du décor artistique, le concepte de
Littératuricide, d’écrivain George Izambard, cherche exploiter le mode d’être de Jacques
Rigaut, sa profession de foi; un meurtrier symbolique des magnus opus, de ses auteurs et de
ses respectives valeurs culturels. Les épitaphes produites dans cette profession peuvent être
appréhendés comme l’appareil de Thanatographies, dont le concept a été elaboré par
Philippe Sollers. Ses thatanographies nous révèlent son flirter avec le mourir. récits qui
expriment la mort de soi même, le geste de l’écriture que exprime son aspiration pour s’en
clorer. Telles graphies mortelles, lui jete dans une Expérience des Limites, un concepte
elabore par Maurice Blanchot. L’expérience des limites que est localisé dans le champs
d’écriture, exige de Jacques Rigaut son corps, et que met en risque son existence, et lui fait
glisser dans da direction d’une renonce du soi, à un beau désistement, une elegante sortie de
son habitat corporel, imposant sur soi même, pour un geste de esthésia sommaire, une
l’Esthètique du Désistement.

Mots-clés: Jacques Rigaut; fin de siècle; littératuricide; thanatographie; l’Expérience des
Limites; l’Esthètique du Désistement.
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INTRODUÇÃO

Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio [...] Um
gesto desses se prepara no silêncio do coração, da mesma maneira que
uma grande obra.

(Albert Camus)

Outono de 1929, manhã de 6 de novembro, Alto do Sena. Em um dormitório de uma
clínica de reabilitação, um homem de 31 anos, cuidadosamente, coloca em cena seu último
gesto. Utilizando-se de um colchão emborrachado para diminuir o estampido e uma régua
para não errar o alvo, o poeta dadaísta Jacques-Georges Rigaut dispara contra seu próprio
peito, selando enfim, o perfazimento de tantos outros ensaios suicidários malsucedidos.
Sobre o leito, o corpo esvaído é emoldurado por um disperso corpus de rascunhos e
decalques feito a lápis e respingos de vermelho escarlate como assinatura. Este quadro
inaugura, mais que um típico cenário de um crime, uma obra, cuja gestualidade ecoa nestas
laudas, convidando-o a adentrar por sua antessala.
No decorrer destas laudas, esta pesquisa se propõe em expor o prelúdio da
composição deste quadro, os percursos da vida do poeta francófono e suas intermitentes
textualidades. Neste trabalho, pretende-se evidenciar determinadas tramas e intermitências
que compõem a antessala do derradeiro gesto de Jacques Rigaut. Esta é a primeira pesquisa
que se pretende debruçar e explorar as profundezas e os limiares do espólio textual deste
autor ainda anônimo no universo acadêmico brasileiro. Este, pertencente à segunda geração
de um dos movimentos estéticos mais radicais das vanguardas artísticas, o Dadaísmo.
Nascido em 30 de dezembro de 1898, Jacques Rigaut tinha 31 anos quando tomou a
decisão de sair de cena, deixando atrás de si enigmáticos, anedóticos e trágicos lastros
textuais, que mais tarde se compreenderam como um valioso espólio. Sua composição se
exprime nas mais diversas formas de escrita, mas sem perder a temática do suicídio em sua
grafia. Suas prosas, poemas, peças teatrais, curtos romances, confissões, silogismos, fábulas,
aforismos, homenagens e até mesmo um anúncio de uma agência de suicídios em que ele se
faz como principal administrador, colocam a temática suicidária como um mantra que se
metamorfoseia em suas diversas modalidades de expressão.

[14]

A vida deste artista-arteiro vem sendo nos últimos anos explorada por dois
pesquisadores. A importância de tais trabalhos revela-se, justamente, pela escassez de
materiais a respeito da vida de Jacques Rigaut apesar de alguns artigos terem sido publicados
desde a década de 1930, ou até mesmo sua obra contemplada em capítulos de livros. As
investigações sobre sua trajetória deram início somente ao final do século XX.
Em 2 de abril de 1998, o ensaísta e escritor Laurent Cirelli, com quem tive
pouquíssimo contato, lançou seu primeiro livro intitulado Jacques Rigaut portrait tiré
(“Retrato de Jacques Rigaut” – em tradução livre). Tal obra, mesmo passando despercebida
pela imprensa especializada francesa, teve um importante papel nesta pesquisa. Por possuir
uma característica de ensaio, ela não é dotada de fontes documentais, não obstante contém
um perspicaz olhar do ensaísta acerca de certos acontecimentos vividos pelo arteiro Dadá.
Entretanto faz-se relevante aqui mencionar que este livro foi o primeiro intento em ater-se
especificamente na vida de Jacques Rigaut.
Em outubro de 2004, Jean-Luc Bitton já havia publicado um artigo intitulado
“Rigaut l’excentré magnifique” (“Rigaut o tresloucado magnífico” – em tradução livre) na
renomada revista de crítica literária La Nouvelle Revue Française (“A Nova Resenha
Francesa” – em tradução livre) – um texto que anuncia o que está por vir. Além deste texto
de caráter biográfico, que elucida traços fundamentais da vida do tresloucado Dadá suicida,
há, também, cartas inéditas de Jacques Rigaut ao seu amigo e pintor Jacques-Émile Blanche
(1861-1942), que foram escritas após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), dentre os
anos de 1919 e 1929, ano de sua morte, resultado da recente pesquisa até então empreendida
pelo jornalista.
No que tange aos textos publicados em vida (1920-1924), oito deles encontram-se em três
revistas de literatura: duas francesas (Action e Littérature) e uma americana (VVV), além de
um texto que se encontra no Catálogo do Salon Dada. No que corresponde aos textos
póstumos deixados pelo Dadá suicida, comportam a maior gama de material. Parte destes
textos viria a compor mais tarde uma antologia que veio a lume após cinco anos de sua morte.
Intitulada Papiers Posthumes (“Papéis Póstumos” - em tradução livre) vem a público
a primeira antologia de textos de Jacques Rigaut. Datada de 1934, a obra é composta tanto
por materiais já publicados quanto por textos inéditos. Tal empreendimento foi promovido
pela casa editorial Au Sans Pareil, sob os cuidados do editor Raoul de Roussy de Sales
(1896-1942).
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Em 1959, outra antologia, que leva o nome de um dos textos de Jacques Rigaut,
Agence Génerale du Suicide (“Agência Geral do Suicídio”), é publicada após 30 anos da
morte do autor, sob os cuidados do renomado editor Jean-Jacques Pauvert (1926-2014). Esta
mesma antologia é republicada em 1967 pelas mãos de um outro editor, o belga Éric Losfeld
(1922-1979). Após estas tímidas empreitadas dos lançamentos das pequenas, porém
importantes antologias, o silêncio de três anos é rompido desde a publicação da segunda
edição da A.G.S. de 1967, com o lançamento dos Écrits, em 1970, pela renomada casa de
edição francesa Gallimard. Esta antologia é, até os dias de hoje, a mais completa obra de
Jacques Rigaut e foi organizada por Martin Kay, um desconhecido editor inglês. Nesta
coletânea estão dispostos os textos de juventude, os materiais póstumos, as correspondências
e os testemunhos daqueles que conviveram com o Dadá suicida. Tal antologia é a matériaprima para a composição desta pesquisa.
Em uma conversa com Jean-Luc Bitton, em um aplicativo de internet (Instagram),
ele revelou-me que Martin Kay era inglês e nasceu em 1941, na cidade de Kendall, localizada
nas proximidades da fronteira com a Escócia. Não se sabe quando Kay pisou em solo francês.
Antes de ser expulso de Paris em maio de 1968, Martin Kay, com sua bicicleta, percorreu
Paris e demais regiões, em busca de testemunhos e lembranças dos remanescentes dadaístas
para compor seu trabalho. Após a publicação do Écrits, Martin Kay mudou-se para a Suíça
onde passou a lecionar inglês, vindo a falecer de câncer em 2007.
Referente aos diversos textos de Jacques Rigaut, a temática suicidária, que tanto
atravessa seus escritos, sobrevoou meus pensamentos. Sua textualidade o evidencia
enquanto um suicida reincidente, e fez-me indagar o quanto há de verossímil ou ficcional
em suas tentativas malsucedidas. Ao me debruçar sobre seu espólio textual, uma inquieta e
agonizante questão invadiu-me de maneira salutar: é possível, baseado no espólio-epitáfio
de Jacques Rigaut, compreender seu suicídio como um exercício estético? Aprimorando a
questão, considerando certos aspectos de sua escrita, de seu corpus textual; faz-se plausível
indagar que o gesto suicidário de Jacques Rigaut exprime uma estética1 da desistência2?

“Estética; substantivo feminino. Filosofia da Arte. Ciência do Belo. trans, gr. aisthētikos; em sua forma.
Derivada do gr. aísthēsis; sensação, percepção sobre o belo” (BUENO, 1968, p. 1266 – Estética [verbete]) e
(CUNHA, 2005, p. 330 – Estesia [verbete]).
2
“Desistência; substantivo feminino. Renúncia. lat. Disistentia, particípio presente. Nome; do verbo dēsīstĕre;
desistir. Verbo transitivo: renunciar a; retirar-se de; abster-se de; abrir mão de; sufixo sistĕre: suster, parar,
stāre; ‘estar em pé’” (BUENO, 1968, p. 949 – Desistência [verbete]) e (CUNHA, 2005, p. 254 – Desistir
[verbete]).
1
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Este espólio que se mostra enquanto uma constelação de epitáfios veio aos meus
olhos como algo objetal e sumamente vivaz, tornando-se o epicentro desta pesquisa. O objeto
desta pesquisa é o espólio textual de Jacques Rigaut, o qual imprime a mesma um caráter
sumamente biobibliográfico.
Vale aqui ressaltar que, até o presente momento, ao fechamento destas laudas, não
há qualquer registro de pesquisas já realizadas ou em curso correspondente à vida de Jacques
Rigaut. Respectivamente, sobre seus epitáfios, foi encontrado no Catálogo de Teses e
Dissertações mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes). Este dado se oferece por si uma justificativa, pois apesar de contemplar uma
temática que há tempos é consagrada nas Ciências Humanas e Sociais – o suicídio – este
trabalho de pesquisa procurou oferecer um objeto outro, narrativas textuais suicidárias. Neste
trabalho, elas são fontes primárias para a composição de uma abordagem outra, tal como o
objeto em questão exige, doravante, distante das matrizes metodológico-conceituais contidas
na obra de Émile Durkheim (1858-1917).
Um aspecto demasiado relevante que vale destacar foi da importância da obra
inaugural das Ciências Sociais intitulada “O Suicídio” (1897) de Émile Durkheim, no que
corresponde às exigências do objeto de pesquisa aqui trabalhado (espólio literário). Tal obra
enuncia um percurso analítico e interpretativo que não se seguiu, pelas seguintes razões: a
primeira problemática refere-se à procedência das formulações conceituais de Émile
Durkheim. As tipologias suicidas por ele inauguradas (Egoísta, Altruísta e Anômica) são
oriundas de um procedimento quantitativo, cujos dados foram coletados em campo, e seu
enfoque contém uma dimensão de alto alcance horizontal e pouca profundidade vertical.
Nesse sentido, todo o empreendimento durkhemiano vislumbra quantificar o sintoma suicida
na vida social relegando suas especifidades. A segunda problemática corresponde a distinção
epistemológica referente ao suicídio. Émile Durkheim era um homem das Ciências Positivas,
e como tal, possuía muito mais que o propósito em compreender o fenômeno suicida, mas
entender suas causas para prevenir à sociedade frente a esta resposta anômica, doravante,
seu procedimento de entendimento acerca do gesto suicidário encontra-se na outra ponta do
espectro analítico, distante de uma possível compreensão estética do suicídio.
Após expor o caráter distintivo desta pesquisa em relação aos estudos de Durkheim,
diz-se que este trabalho se compõe de um trajeto para além da ciência positiva, na medida
em que procura consolidar um possível diálogo com outras instâncias do conhecimento, tal
como o objeto em questão sugere: a Filosofia e a Crítica Literária. Nesta perspectiva, o
[17]

percurso destas laudas, encontra-se um cenário dialógico transdisciplinar, no intento de
desbravar um velho objeto, a literatura composta por um “autor” nunca antes visitado pelos
departamentos de Ciências Sociais no Brasil. Não obstante com esta pesquisa, lançar-se-á
mão de um instrumental conceitual e interpretativo de outras áreas do conhecimento.
Evidentemente, é de suma importância realçar que há de se respeitar as tênues regiões
fronteiriças dos saberes aqui articulados para a aquisição de uma compreensão clara e
distinta do espólio textual de Jacques Rigaut.
No que corresponde aos objetivos desta pesquisa, ela consiste em analisar todo o
espólio textual de Rigaut, além de dois trabalhos referentes a sua biografia, no intento de
extrair de seu espólio e de seus escassos dados biográficos, elementos textuais que
corroborem por oferecer uma resposta plausível à questão aqui levantada. Para isso, um
plano de trabalho de agenciamento conceitual foi elaborado de acordo com as exigências do
espólio estudado. A miríade conceitual aqui presente, foi elaborada em consonância com a
leitura da obra e possui o propósito de investigar e filtrar elementos e aspectos de sua escrita
que corroborem em oferecer uma resposta possível à questão sobre a possibilidade de uma
estética da desistência. Esta dissertação, portanto, se estrutura em quatro capítulos:
•

Capítulo 1: trata-se do contexto histórico-artístico francês no qual Jacques Rigaut
viveu e produziu seus textos. Este período será aqui tratado a partir do conceito de
fin de siècle: utilizando da obra do politólogo Eugen Weber, lanço este autor e seus
textos no espaço-tempo, com o intuito de trazer certos elementos acerca do contexto
artístico-histórico em que Jacques Rigaut estava inserido.

•

Capítulo 2: a partir deste capítulo, inicia-se a instrumentalização dos conceitos como
filtros interpretativos da obra de Jacques Rigaut. Inaugura-se, neste capítulo, o
procedimento hermenêutico através de dois conceitos: o Ethos Littératuricide e o
aparelho de Thanatographie. No que diz respeito ao primeiro conceito, trata-se da
leitura que George Izambard fez de Arthur Rimbaud. Pretende-se tatear o modo de
ser de Jaques Rigaut através de seus lastros biográficos em possíveis confluências
textuais; sua profissão de fé que enuncia sua vocação Literaturicida em assassinar,
simbolicamente, a si próprio, a seus textos, à literatura e alguns de seus principais
representantes. Já o segundo conceito é consequência do primeiro, pois toda profissão
tem como teleologia à produção de algo, logo, a escrita de Jacques Rigaut, pode-se
compreendê-la não como uma produção literária, mas como aparelho de
Thanatographie; escritas sobre o morrer; conceito este inaugurado pelo linguista e
ensaísta Philippe Sollers.
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•

Capítulo 3: Trata-se por desbravar, nas tanatografias de Jacques Rigaut, a força
motriz de seu conteúdo em que se envidencia um dado importante: a ExperiênciaLimite. A contar com este conceito inaugurado pelo filósofo Maurice Blanchot,
pretende-se explorar o limite da experiência do pensamento de Jacques Rigaut que o
faz escrever; que se faz escrita. Uma radical experiência de se viver o não. É o desejo
do humano sem desejo; a insatisfação daquele que está satisfeito; a consumação de
ser; experimentação da vida para além do esgotamento; o excedente de vazio; o
acréscimo de negatividade. É a maneira pela qual se afirma a negação radical a ponto
de não ter mais nada o que se negar.

•

Capítulo 4: Este último capítulo tem por princípio esmiuçar os caracteres distintivos
da formulação conceitual de Émile Durkheim, o suicídio anômico e a elaboração de
Michel Thévoz, o suicídio estético. Expostas as respectivas distinções (limites e
possibilidades do campo de atuação e seus argumentos internos), o intento a seguir
procura explorar, não um conceito, mas sim uma intuição que se tornou reflexiva.
Fruto de uma ostensiva leitura da obra de Jacques Rigaut, somada pela leitura de uma
obra. Trata-se da obra de conteúdo professoral do filósofo francês Michel Foucault.
Esta produção corresponde a um curso ministrado entre os anos de 1982-1983,
intitulado “A Coragem da Verdade” no Collège de France. Neste curso, Foucault
elabora uma rica reflexão acerca do portar-se de alguns filósofos na Ágora da antiga
Grécia. O ameaçador papel dos cínicos gregos à ordem da paideia grega com seus
discursos se compunha de uma fala franca, a Parresía, a “verdade doa a quem doer”,
que expunha seus protagonistas ao perpétuo jogo agonístico do “dizer-a-verdade”;
livre e arriscada em suas relações com o mundo político-social grego. O então
discurso parresiástico, que zelava pela sinceridade, dava a Antístenes e a Diógenes
de Sinope o status de “cão” (gr. κύων), lançando-os à margem das decisões da pólis,
dada a constante ameaça que tal postura causava aos costumes. Assim, pretende-se
compor o primeiro passo de uma miríade conceitual: a estética da desistência. Tal
formulação busca exprimir uma pálida imagem em contraste da estética da existência
foucaultiana a partir dos textos de Jacques Rigaut, somados à participação textual de
outros autores fundamentais para esta composição: Michel Thévoz e sua estética do
suicídio, Maurice Blanchot e sua noção de desastre e por fim, Emil Cioran e sua
aporética apologia suicida. Assim, tal miríade autoral-conceitual, coloca-se como
uma epifania sintagmática, que aqui ganha um suave odor hipotético.
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CAPÍTULO I – Jacques Rigaut e o Zeitgeist3
Todas as gerações possuem alguns homens que as encarnam.
Mas geralmente não são aqueles que as representam frente a
posteridade.4

(Edmond Jaloux)

1.1.

Um filho do fin de siècle5; “vivamos escondidos”

O intento de responder à questão lançada por Martin Kay (1970, p. 7) no prefácio
dos Écrits de Jacques Rigaut – “[...] sabemos algo mais sobre ele?”6 – exige um assíduo
debruçar sobre sua obra-morte no intuito de desbravar momentos de sua trajetória de vida
que se mostra indiscernível de seus escritos e, não obstante, do seu tempo histórico. Sua
família, uma típica prole dotada de valores pequeno burguês, morava na divisa dos
arrondissements [distritos] 6 de Palais du Luxembourg e 7 de Palais-Bourbon em Paris. Em
30 de dezembro de 1898, às duas horas da manhã, nascia Jacques-Georges Rigaut, segundo
filho do casal Georges-Maurice Rigaut, inspetor do uma renomada loja de departamento, e
Madeleine-Berthe Pascal, mãe dedicada para com sua prole.

“Expressão de origem alemã, é composta de dois termos carregados de significado tanto para o romantismo
quanto para o idealismo alemão; Zeit (tempo/época) Geist (espírito). Tal expressão se atribui principalmente
ao filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) e foi adotada, e expandida em seu significado por
diversos autores românticos. Isso ocorre sobretudo quando se entende o espírito de um povo, que é o que
representa um momento fundamental no processo da história. Também falou-se de “espírito de época” de um
modo mais geral para expressar o que poderia ser chamado de “o perfil” de uma época, especificando-o em
determinadas manifestações culturais, políticas, artísticas, religiosas, ou em determinadas estruturas sociais e
econômicas” (MORA, 2001, p. 885-886).
4
“Toutes les générations ont quelques hommes qui les incarnent. Mais ce ne sont généralement pas ceux qui
les représentent devant la postérité” (JALOUX, 1934, p. 3). Dessa citação em diante, informo que todos os
trechos traduzidos do francês e do alemão para o português foram feitos por mim.
5
Esta expressão, versada em conceito, e que regerá a análise deste capítulo, está contida na obra do politólogo
Eugen Weber (1925-2007) intitulada “França; Fin de Siècle” (1986). Tal obra procura explorar em minúcia a
polissemia ‘fin de’ contida na expressão: 1ª) fim de um tempo, fim de uma época vivida e cujo seu movimento
incide para um novo começo, o iniciar de um novo tempo, de um novo ciclo; 2ª) escatologia; fim da história,
fim do mundo ou fim de uma civilização e 3ª) sentimento de finitude da vida, de certa melancolia para com o
tempo presente ou de nostalgia pela perda de certas referências (tradições) que norteavam a vida social,
compondo assim um ethos, o “perfil” de um povo. A obra de Weber trata especificamente do povo francês:
seus hábitos, seus costumes, e os eventos que marcaram as duas décadas precedentes ao século XX (WEBER,
1988, p. 10).
6
“[...] que savons-nous d’autre de lui?”
3
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O casal vivia sem grandes atribulações financeiras, pois foram agraciados por uma
polpuda herança deixada pelo seu avô-materno, que cometeu suicídio após o casamento de
sua filha. Segundo o pintor, escritor e crítico de arte Jacques-Émile Blanche (1930, p. 5)
(1861-1942): “O misterioso suicídio de um avô lhe fora revelado, ele acreditava que uma
fatal hereditariedade lhe pesava; seus dias estavam contados, logo, por que não provar de
todas as delícias mundanas, buscar por um álibi nos paraísos artificiais...”7. Segundo a lenda,
Rigaut teria se servido da mesma arma de seu avô materno para dar fim aos seus dias.
A perspectiva oferecida por Émile Blanche, em percorrer por um caminho que se
pretenda explicar o suicídio de Jacques Rigaut ancorado em um determinismo genético, é
demasiadamente sedutora, a ponto de imputar certo entusiasmo em Martin Kay, (organizador
dos “Écrits” de Jacques Rigaut), que se enveredou por este caminho. Ao percorrer os traços
parentais de Rigaut, Kay se depara com a modesta vida de seus ancestrais, sem evidências
constantes de suicídio para que possam determinar o gesto de Rigaut. Martin Kay se debruça
em um meticuloso estudo cronológico e catalográfico dos rascunhos e decalques do autor.
Ao vir ao mundo, Rigaut e sua família estavam imersos em uma Paris que, do ponto
de vista de seu momento histórico, via-se envolta em uma “alegre-ressaca” que ganhara um
nome sumamente francês, fin de siècle, que segundo Weber (1988, p. 10) “o século XIX
também gostava de inícios! Mas para um olhar desatento, ou cético”. O tempo de
exuberância e opulência conhecido como Belle Époque, diz respeito a mesma temporalidade
do então período denominado como fin de sìècle, porém o que os distinguem encontra-se na
leitura que os cidadãos franceses tinham por intermédio das colunas de jornais e dos artigos
das revistas. A conotação de valor negativa deste último, que se denota os últimos decênios
do século XIX, estava sendo vivida pelos franceses, era o instante presentificado,
vivenciado; já o primeiro era relembrado, era talhado no imaginário francês como uma época
digna de nostalgia, vista em retrospectiva, um tempo não mais efetivo na vida dos franceses,
mas sim, emoldurado como um souvenir, pois estavam submersos em um outro tempo
oneroso do ponto de vista dos hábitos e costumes e por conseguinte, nos dois decênios
inaugurais do século XX, viam-se imersos nos escombros da primeira grande guerra.
Segundo Eugen Weber (1988, p. 10):

“Le mystérieux suicide d’un aïeul venant de lui être révélé, il croyait qu’une fatale hérédité pesait lui; ses
jours étant comptés, pourquoi ne pas goûter à toutes les nourritures terrestes, chercher l’alibi des paradis
artificiels...”
7
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Depois do término da guerra tornou-se moda chamar os anos que a
precederam de Belle Époque e confundir esse período com o fin de siècle,
como se os dois tivessem sido um só. Talvez tenham sido; os maus tempos
de outrora são sempre a Belle Époque de alguém.

A problemática levantada por este autor romeno acerca deste tempo histórico,
perpetrado por ambos os vértices interpretantes, é que a expressão fin de siècle está imersa
de conotação pejorativa, pois sumamente remete-nos a um tempo absolutamente
depreciativo e oneroso. Em sua perseguição acerca da origem do termo e sua conotação
negativa que dava nome àquele período histórico, Weber se depara com entonações
surpreendentes da vida cotidiana francesa, vida esta em que os pais de Jacques Rigaut se
encontravam:
Seu significado exato, a princípio, não era tão claro. Podia denotar
“moderno” ou “atual”. Mas a novidade trazia junto perplexidade e
insegurança. E eventualmente um declínio de padrões. [...] em 1891 o
ataque de um jornal provinciano à prefeitura local, taxada por ele de fin de
siècle, causou um duelo e uma ação judicial que terminou com uma multa
para o jornal difamador. Um tribunal de Paris julgou um chantagista que
vivia da prostituição da esposa, e teve de ouvi-lo explicar que ele não
passava de um marido fin de siècle. Esta sentença estava por toda parte,
podia ser aplicada a qualquer coisa. (1988, p. 19)

Por outro lado, pode-se observar melhorias na qualidade de vida das pessoas, tais
como novos modos de aquecimento, iluminação elétrica e transportes púbicos – a bicicleta,
todos substitutos dos custosos cavalos individuais; tratamento de esgoto, facilidade de acesso
à água e a maior quantidade de alimentos e bebidas. Espaços públicos para o lazer,
possibilidade de viajar para lugares distantes por conta de um novo planejamento urbano,
além das invenções como o telefone e o telégrafo, dos elevadores e da máquina de escrever
que popularizou ainda mais o acesso à informação. Conquistas estas datadas do fin de siècle.
O que Weber nos chama a atenção é que tais melhorias ajudariam a forjar um
embuste em relação às deficiências que regem o universo político daquele período. A
indiferença com a política na vida social francesa era evidente. Weber evidencia em seu texto
uma observação feita por um sagaz jornalista: “A política não ocupa em nossas vidas o lugar
que toma nos jornais, nas conversas, na existência aparente da nação. A vida pública de um
povo é algo muito pequeno em comparação com sua vida privada” (MAILLIER, 1968, apud
WEBER, 1988, p. 11).
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É neste Zeitgeist que a arte imita a vida, quando em 1898, o teatro francês revestese deste espírito com a inauguração do Le Théatre du Grand Guignol, saindo do circuito das
então conhecidas peças que expunham as sagas de heróis greco-romanos e do barroco
shakespeariano, adotando assim em sua programação, obras teatrais de cunho naturalista e
de horror. A primeira peça em cartaz que inaugura este novo espaço para as artes cênicas
que procuram retratar seu tempo, leva em seu título tal adjetivação temporal composta de
quatro atos por dois dramaturgos, Francis Jouvenot e Henry Micard. A trama envolve (em
suas 325 páginas), a saga ofegante em vício, jogatina, intriga, tédio e opulência da vida de
um típico jovem francês pertencente à classe mais abastada e que, imerso neste universo de
decadência moral, leva seu protagonista ao suicídio. Um testamento fidedigno ao seu modo
naturalista, que procura retratar a face espiritual de seu tempo agora incorporada na cena
teatral francesa.
Dois anos mais tarde, uma revista de crítica literária leva em seu nome, esta mesma
adjetivação temporal que é “sugestivamente ilustrada para fundamentar seu argumento de
que o vício é mais interessante que a virtude [...] e quem quiser agradar hoje em dia tem de
ser fin de siècle ou deixar de existir” (WEBER, 1988, p. 20).
É imerso neste espírito de época que um dos principais protagonistas do movimento
Dadá francófono abre os olhos. Instante este de mal-estar denominado como Le Mal du
Siècle (Mal do Século). Tal expressão possui um sentimento sumamente subjetivo para
aquele quem o expressou em suas laudas. O ensaísta e diplomata François-René Auguste de
Chateaubriand (1768-1848) expressa este amálgama através de seu personagem
autobiográfico “René” (1802), cuja melancolia, solidão, desespero contido e uma busca
inócua por redenção, elucida tal contexto sob o filete de luz de uma subjetividade trincada.
Os aspectos e as condições que caracterizam este período são assiduamente trabalhados e
popularizados quase três décadas depois por Alfred de Musset (1810-1857), em sua novela
de caráter autobiográfico: “A Confissão de um Filho do Século” (1836) faz-se vislumbrar a
intensidade do protagonista Otávio, atormentado pelas profundezas do amor romântico que
é ornada pela moléstia do ciúme doentio.
A assertiva de Victor Hugo (1802-1885) contida em sua obra “Os Trabalhadores do
Mar”, “A melancolia, esta alegria em ser triste” (HUGO, 2002 [1866], p. 306),
diagnosticando o início do século XX, encaixa-se com maior virulência e efemeridade. Tal
contexto se conjuga com esta temporalidade que se expressa como um fin de siècle,
impondo-se infimamente através da novidade-obsoleta-obsoleta-novidade, denotando assim
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seu caráter fugaz e despretensioso de eternidade, composto de faits divers (ocorrências), de
nouvelles à sensation (novas sensações), saciando furores perenes; intensos arroubos.
É aqui que movimentos artísticos e literários criaram suas porosas raízes,
fortalecendo seus ousados troncos e semeando a ousadia, a extravagância e a
degenerescência – último termo este muito usado pelos homines de scientia8. Os
experimentos de uma vivência abismal, um Zeitgeist abissal e oscilante entre o excesso das
casernas e seu dispêndio, atingindo assim, um estado cafard9, toma de assalto os corações e
as almas dos franceses. Um Temps Décadent10 erige-se em um nome próprio. Antes mesmo
de vir a lume o Manifesto Simbolista de Ioannis Papadiamantopoulos (1856-1910)
mundialmente conhecido como Jean Móreas, um periódico literário intitulado Le Décadent
evoca o Zeitgeist:

A sociedade se desintegra sob a ação corrosiva de uma civilização
deliquescente [...], refinamento de apetites, sensações, gosto, luxo,
prazeres, neurose, histeria, hipnotismo, morfinomania, impostura
cientifica, extremo schopenhauerismo11, são os sintomas premonitórios de
8

Refere-se aos cientistas herdeiros das ideias do naturalista e matemático Georges-Louis Leclerc (1707-1788),
responsável por cunhar o termo Degeneração em seus estudos da natureza. A Teoria da Degenerescência ganha
corpo e repercusão a meados do século XIX, a partir do deslocamento das lentes analíticas voltadas, não mais
sobre a natureza, mas sobre o homem em sociedade. Dentre seus mais auspiciosos formuladores encontramse: o psiquiatra austríaco Bénédict Augustin Morel (1809-1873) e seu “Tratado sobre a Degenerescência” de
(1857) e o criminologista, antropólogo e psiquiatra higienista italiano Césare Lombroso (1835-1909) com suas
obras “Genio e Loucura” (1864) e o “Homem Delinquente” (1876). Assim o conceito de degeneração é
utilizado pela ciência positiva na leitura de certas produções artísticas e literárias veiculadas ao respectivo
contexto histórico. Tal terminologia é alterada para Decadência (ver nota nº 10).
9
Exaustão; cansaço; fadiga; excesso dispendioso de energia; esgotamento.
10
Dentre as ciências psi, em especial a psicologia, traz em seu itinerário teórico a ameaça que a decadência
artística, fruto de uma degenerescência psíquica que se manifesta na linguagem, pode deflagrar uma irreversível
corrosão dos valores estéticos. Para o psicólogo Paul Bouget e sua teoria da decadência publicada em (1881):
“Pela palavra decadência, designa-se facilmente o estado de uma sociedade que produz um número por demais
pequeno de indivíduos próprios para os trabalhos da vida comum. Uma sociedade deve estar assimilada a um
organismo. Como um organismo, com efeito, ela se converte numa federação de organismos menores, os quais
se convertem também numa federação de células. O indivíduo é a célula social. Para que o organismo total
funcione com energia, é necessário que os organismos menores funcionem com energia, mas com uma energia
subordinada; e, para que esses organismos menores funcionem também com energia, é necessário que as
células que os compõe funcionem com energia, mas com uma energia subordinada. Se a energia das células se
torna independente, os organismos que compõem o organismo total cessam da mesma maneira de subordinar
sua energia à energia total e a anarquia que se estabelece constitui a decadência do conjunto. O organismo
social não escapa a esta lei. Entra em decadência logo que a vida individual se desenvolve demais sob a
influência do bem-estar adquirido ou da hereditariedade. Uma mesma lei governa o desenvolvimento e a
decadência deste outro organismo que é a linguagem. Um estilo de decadência é aquele em que a unidade do
livro se decompõe para ceder o lugar à independência da página, em que a página se decompõe para ceder o
lugar à independência da frase e a frase para ceder o lugar à independência da palavra. Os exemplos abundam
a literatura atual os quais corroboram esta hipótese e justificam esta analogia. (MORETTO, 1989, 54-55).
11
Refere-se à influência da filosofia de Arthur Schopenhauer (1788-1860) na cena cultural francesa. Sua
magnus opus intitula-se Die Welt als Wille und Vorstellund (“O Mundo como Vontade e como Representação”)
de 1819.
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evolução social (LE DÉCADENT, nº 1, 10 de abril de 1886, apud WEBER,
1988, p. 36).

Foi um momento particular das artes e das letras no qual três movimentos
estilísticos se acotovelaram para declamar L’esprit Nouveau; o Realismo12, o Naturalismo13
e o Simbolismo. Cada qual exprimindo em seus caracteres certos aspectos psíquicos, sociais
e imagéticos; diversas narrativas que compõem um mosaico interpretativo deste tempo
francófono. Mais precisamente o Naturalismo e o Simbolismo ganharam enlevo em rincões
além-mar, transbordando os limites do L’Hexagone14. O Naturalismo de Zola traz em seu
bojo uma densa simbiose entre fenômenos sociais e naturais, exprimindo um estreito diálogo
com as mais diversas áreas da ciências da natureza como: Biologia, Fisiologia, Mineralogia,
Astronomia e os saberes das humanidades através de uma narrativa descritivo-analítica do
“real”, ensejando assim, capturar um entendimento das forças naturais que regem a vida e o
mundo para então compreender a vida social de seu tempo, assimilando-os como um grande
sistema orgânico. Já os simbolistas se propõem a um movimento absolutamente inverso.
Rompendo com a tradição iluminista, cujo realismo e o naturalismo são primogênitos,
exploram por conseguinte:
A musicalidade do verso, as expressões vagas e preciosas pareciam
atentados contra a suprema conquista do espírito francês, a clarté15; com
efeito, os simbolistas eram anti-intelectualistas, inimigos da razão
discursiva, essa deusa do liberalismo e do radicalismo. [...] era uma

12

Gênero literário de 1800 a aproximadamente 1880. Sua principal característica é a importância documental
e historiográfica com o qual os escritores se muniam para oferecer em suas obras um relato fidedigno da
realidade social através das tragédias e do “engano generalizado”, com que seus personagens vivenciam em
suas relações. O romance cientificamente documentado com forte influência da teoria da hereditariedade de
Claude Bernard (1813-1878) e da historiografia positivista de Hippolyte Taine (1828-1893). Seu principal
expoente, Gustave Flaubert (1821-1880) cujas obras: Madame Bouvary (1857), La Tentation de Saint Antoine
(1874) e Un Cœur Simple (1877) trazem em seu bojo uma seriedade “tão bem documentada como uma obra
de ciência [...] a eliminação radical dos adjetivos e a substituição por substantivos que não precisam desse
acompanhamento [...] a exatidão máxima de correspondência entre objetos e palavras, movimentos e frases,
para conseguir a representação objetiva da realidade”. (CARPEAUX, 2012, p. 1814-1815).
13
Gênero literário de 1850 a aproximadamente1900. Dentre a historiografia da literatura, é tido como um
movimento de radicalização do realismo, do ponto de vista dos procedimentos preparatórios da composição do
romance. Sua principal característica é ir para além da documentação historiográfica. É munir-se da mais estrita
ciência. O evolucionismo do cientista Charles Darwin (1809-1882). Realça a importância do viver in loco,
experienciando a vida social que se pretende exprimir. Seu principal expoente, Emile Zola (1840-1902), cuja
obra serial Les Rougon-Macquart (1870-1884) traz em sua composição o peso do objetivismo sociológico,
procedimento de “sacrificar a poesia à ciência, criando em vez de uma poesia científica uma ciência poética”.
(CARPEAUX, 2012, p. 1819).
14
Nomenclatura popularmente recorrente à França Metropolitana em razão de sua cartografia, muito similar à
figura geométrica. Tal nomenclatura faz-se comum em periódicos e programas televisivos que abordam sua
geografia e seu clima.
15
Clareza, lucidez; herança proveniente do tempo das luzes na França do século XVIII.
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“reação”, assim como o evasionismo e a ênfase sobre os aspectos
aristocráticos da l’art pour l’art. (CARPEAUX, 2012, p. 2217)

Para certos escritores como Stéphane Mallarmé (1842-1898), Germain Nouveau
(1851-1920), Isidore Ducasse (1846-1870) e Paul Verlaine (1844-1896) houve a adoção de
um olhar sobre o efeito profícuo que tal “mal” pode efetivar. Das luzes oriundas do século
XVIII, elevadas ad absurdum lança seu clarão aos olhos, efetivando certo Mal d’Aurore16,
cujas lágrimas, sangue e dor sob a forma de um canto lírico greco-romano explicita outro
referencial valorativo, que se enuncia por seus belos relatos-retratos-musicais do
benevolente mal que regia os espíritos, as mentalidades, os corações e almas após a gastura
de tempos pretéritos, não mais retumbantes no último decênio do século XIX, que neste
contexto, toma a forma de um ininterrupto e viscoso fastio, uma espécie de: “Se eu me
esforçar, consigo me lembrar do tédio que foi – pensei eu – a honra da minha juventude, mas
desta vez, sem o peso de sua influência”17 (RIGAUT, 1970, p. 92 § 91) revelando tal
cadência deste instante temporal.
O tédio, juntamente ao ócio, são caracteres qualitativos que promovem uma marca
distintiva entre os homens do ponto de vista de seus hábitos, regendo assim um
comportamento constituído de certos dotes e expertises peculiares, um tipo social cujo júbilo
em captar tal postura encontra-se esparso em certos textos de Walter Benjamin (1892-1940),
o Dândi.18 Homem de postura calma que exala uma fina indiferença em seu olhar, em seu

“Quanto ao nome do personagem Maldoror, para alguns comentaristas corresponde, foneticamente, a Mal
d’Aurore, expressando a noturnidade e a recusa do dia. Contudo, pode haver outra interpretação, como Mal de
Horror, levando em conta que Lautréamont, nascido no Uruguai, dominava o castelhano. Traço importante
para sua compreensão, o bilinguismo” (WILLER, 2008, p. 16, [nota de rodapé nº 5]).
17
“Si je fais un effort, je réussis à rappeler cet ennui qui fut – pensais-je – l’honneur de ma jeunesse, je veux
dire à rappeler le poids de son influence sans en dépendre cette fois.”
18
Remete-se a um comportamento de um tipo de homem, cuja sua criação provém de uma Londres imersa na
revolução industrial e econômica, seus hábitos e costumes se encontram em recorrentes narrativas na literatura
inglesa e francesa do século XIX. Tais narrativas procuram caracterizar o perfil de um novo homem oriundo
das grandes cidades modernas. O Dândi é: “O Homem rico, dedicado ao ócio e que, mesmo aparentando
indiferença, não tem outra ocupação que a de correr no encalço da felicidade; o homem criado no luxo e
acostumado, desde a juventude, a ser obedecido, aquele, enfim, que não tem outra profissão que não a da
elegância [...] O Dandismo, uma instituição à margem das leis, tem leis rigorosas a que estão estritamente
submetidos todos os seus súditos, quaisquer que sejam, aliás, a impetuosidade e a independência próprias de
seu caráter [...] Esses seres não têm outra ocupação a não ser a de cultivar a ideia do belo em sua pessoa, de
satisfazer suas paixões, de sentir e de pensar. Dispõem-se, assim, a seu bel-prazer e em grande quantidade, de
tempo e dinheiro, sem os quais a fantasia, reduzida ao estado de devaneio passageiro, dificilmente pode ser
traduzida em ação [...] O dandismo não é nem mesmo, como muitas pessoas pouco sensatas parecem acreditar,
um gosto imoderado pela toalete e pela elegância material. Essas coisas não são, para o perfeito dândi, senão
um símbolo da superioridade aristocrática de seu espírito. Assim, a seus olhos, obsecado, acima de tudo, por
distinção, a perfeição da toalete está na simplicidade absoluta que é, de fato, a melhor maneira de se distinguir
[...] Um dândi pode ser um homem que aparenta indiferença, talvez um homem que sofra; mas, nesse último
caso, sorrirá, tal como fez um lacedemônio enquanto era roído pela raposa [...] O dandismo surge sobretudo
16
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gesto e em seu caminhar que se exprime em seus trejeitos, as minúcias de seu tempo vivido
um tanto deslocado do tempo do mundo. Um tipo de homem que, em sua versão londrina,
exprimia em sua encenação certos caracteres gestuais de uma aristocracia decadente somado
a um elegante remedo burguês. “O Tique, por algum tempo considerado distinto, é, até certo
modo, a representação desajeitada. O rosto de um homem elegante deve ter sempre... alguma
coisa de convulsivo e torcido. Pode-se, caso se queira, atribuir a esses trejeitos a um
satanismo natural” (LEMAÎTRE, 1854, p. 26 apud BENJAMIN, 2011, p. 94). Neste homem
o tédio está em tudo, sumamente em seu semblante desprovido de comprometimento com o
que quer que seja, exceto para consigo mesmo e sua inoperância.
O Dândi é uma postura, cuja atmosfera traz em si uma espécie de (des)vivervivendo; um homem cujas pálpebras estão cerradas, como que discretamente busca um ponto
vago sob a densa neblina e que expressa em seu portar-se um ar ao modo “distraído
vencerei”. Para Benjamin (2009a, p. 146), “O tédio é sempre o lado externo dos
acontecimentos inconscientes. Por isso o tédio parecia elegante aos grandes dândis” e
prossegue em sua finesse descrição deste homem pouco comum que sobrevoa. Esta
indiferente figura d’entre os séculos que, imerso em uma exasperante esperança
desesperançosa, é: “aquele que espera. Ele carrega-se de tempo e o devolve sob outra forma
– aquela da espera” (BENJAMIN, 2009a, p. 148). Este sentimento de extenuante aguardo,
que nada aguarda, resguarda em sua corporeidade uma insípida complacência nefelibática:

Como as forças cósmicas têm apenas um efeito narcotizante sobre o
homem vazio e frágil, é o que revela a relação dele com uma das
manifestações superiores e mais suaves dessas forças: o tempo
atmosférico. É muito significativo que justamente esta influência mais
íntima e mais misteriosa exercida pelo tempo sobre os homens, veio a se
tornar o tema de suas conversas mais vazias. Nada entedia mais o homem

nas épocas transitórias, em que a democracia não é ainda todo-poderosa, em que a aristocracia está enfraquecida
e desvalorizada apenas parcialmente. Na confusão dessas épocas, alguns homens, deslocados de sua classe,
descontentes, destituídos de uma ocupação, mas todos ricos de uma força inata, são capazes de conceber o
projeto de fundar uma nova espécie de aristocracia, tanto mais difícil de abater quanto estará baseada nas mais
preciosas, nas mais indestrutíveis faculdades, e nos dons celestes que nem o trabalho nem o dinheiro podem
conferir. O dandismo é o último rasgo de heroísmo nas decadências [...] O dandismo é um sol poente; como o
astro que declina, ele é soberbo, sem calor e pleno de melancolia [...] é precisamente essa suavidade nos gestos,
essa segurança nas maneiras, essa simplicidade no ar de dominação, esse modo de vestir a casaca, essas atitudes
sempre tranquilas, mas reveladoras de uma certa força, que quando nosso olhar descobre um desses seres
privilegiados nos quais o belo e o temível se confundem tão misteriosamente, nos fazem pensar: “Eis aqui,
talvez, um homem rico; mais provavelmente, porém, um Hercules sem emprego [...] O caráter de beleza do
dândi consiste sobretudo no ar frio que provém da inabalável resolução de não se deixar emocionar.”
(BAUDELAIRE, 2010 [1863], p. 62-64).

[27]

comum do que o cosmos. Daí resulta a íntima ligação, para ele, entre o
tempo e o tédio (BENJAMIIN, 2009a, p. 142).

Esta densa atmosfera, na qual não se encontra limite entre o clima e seu ethos, é a
aposta de Benjamin no que diz respeito ao spleen do autor de “As Flores do Mal”. Assim o
filósofo frankfurtiano, por assim dizer, infere acerca deste expesso ethos-climático: “De
todos os objetos cuja expressão lírica Baudelaire foi o primeiro a revelar, um deveria ser
enfatizado: o mau tempo” (BENJAMIN, 2009a, p, 151). Este é o Zeitgeist, cujo fin de siècle
germina em uma confluência de sendas e veredas temporal-histórico-climática na
composição da modernidade, projetando um herói outro: “[...] o herói moderno não é herói
– apenas representa o papel do herói. A modernidade heroica se revela como uma tragédia
onde o papel do herói está disponível” (BENJAMIN, 2011, p. 94).
Tal temporalidade traz em seu seio as mais diversas manifestações artísticas, na
qual, semeadores artistas possuídos de um espírito “impróprio” semeiam livros, partituras,
peças e telas que enunciam seu ethos-instante, seu tempo presente descompassado,
inoperante, temerário. Pintores como Edgar Degas (1834-1917) desloca-se por um instante
suas impressões das bailarinas e do mundo privado dos quartos, para o universo íntimo sob
a experiência do tedioso vazio em sua obra Mélancolie (1874); o universo erótico desenvolto
ganha formas explícitas das gravuras de Édouard-Henri Avril (1849-1928) e nas obras de
Gustave Courbet (1819-1877), que revela a pictórica fenda de onde todos nós viemos. As
entranhas da l’Origine du Monde (1866).
Na música, o excêntrico compositor francês Erik Satie (1866-1925) dava o tom
deste período em suas primeiras composições intituladas Trois Gymnopédies (1888),
executada ao modo de uma suave dissonância promovida pelo jogo de tom-contra-tom em
um tempo rítmico de ¾, lançando o ouvinte para uma ambiência melancólica. Em seguida,
compôs a obra Trois Gnossiennes (1890), cuja execução se ausenta de qualquer referencial
de tempo e compasso, compreendendo assim uma ininterrupta temporalidade. Ambas as
composições, por possuírem uma curta duração, podem ser consideradas como ingresso da
arte musical na modernidade. A magnificência e o gigantismo das composições românticas
do compositor alemão Richard Wagner (1813-1883) que tomaram os espíritos francófonos,
agora são atravessados pela música mobília de Satie, cuja execução faz-se ouvir em peças
curtas, atemporais em sua rítmica e cadência dissonante, marcando o percurso deste
incômodo tempo ruidoso e ruinoso das artes.
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Pode-se dizer ruinoso em partes, pois em 28 de dezembro de 1895, três anos antes
do nascimento de Jacques Rigaut, os irmãos Auguste Marie Louis Nicholas Lumière (18621954) e Louis Jean Lumière, divulgaram pela primeira vez, no Grand Café, localizado no
Boulevards de Capucines, a mais nova invenção do mundo moderno, o cinematógrafo. Tal
sessão obteve grande divulgação e todos os ingressos se esgotaram em minutos, pois todos
estavam ansiosos por contemplar, não mais as estáticas imagens de autorretratos e paisagens
bucólicas envolvidas em pesadas molduras rococó, mas sim, a projeção do movimento; o
retrato em vida de um tempo agora lisível a olhos nus em que se vê os gestos do mundo,
rasgando o espaço da sala escura. Das imagens imóveis, pouco conectadas com o Zeitgeist,
a sétima arte19 contempla todas as demais artes produzidas anteriormente para dentro de si,
na qual se soma ao tão desejado vislumbre de observar a projeção do mundo em sua
totalidade.
Sob a névoa deste fin de siècle, Jacques Rigaut abre os olhos e chora, levando ar
aos seus pulmões. Registros estes, da vida cultural francesa, que se pode entrever um
movimento de “fuga do tempo presente”, no qual o tempo vivido está aquém do tempo
lembrado que se exprime socialmente, e que Eugen Weber constata essa tal marca
discrepante entre progresso material e depressão espiritual.
Já no primeiro decênio do século XX, irreversíveis transformações, produto do agir
humano, lançam-no a um carrossel de incerteza e espanto. A cristalização da economia de
mercado forja seus alicerces promovendo uma vida nunca antes vivenciada pelos indivíduos.
A sedimentação da revolução industrial, retirando aquelas pessoas de seu mundo rústico
campestre e exigindo delas uma reinvenção de si, de seu corpo, de seu espírito, em um
território desconhecido das máquinas fumegantes, minas de carvão e dos caminhos largos
de concreto da cidade nova, obrigando-as a viverem não mais em contato com a terra, não
mais regendo suas vidas, sua fisiologia pela aurora e o crepúsculo, seu relógio externo. Erigese a vida não mais pelas estações do ano, obrigando-as a arar, a plantar e a colher, pois ornase nelas um outro compasso, um outro relógio, este artífice de um outro tempo, interior,
privado, urbano, moldando o sujeito anônimo transeunte pelos bulevares, frequentador de
cafés.
19

O Manifesto das Sete Artes é escrito em 1912 pelo teórico e crítico de arte, o futurista Riccioto Canudo
(1877-1923). Pubicado em 1923, Canudo enumera as manifestações artísticas a partir de seus caracteres mais
simples ao mais complexos. Assim Canudo designou: 1ª) Arquitetura (espaço); 2ª) Escultura (volume); 3ª)
Pintura (cor); 4ª) Música (som); 5ª) Dança (movimento); 6ª) poesia (palavra); 7ª) Cinema (áudio-visual) por
possuir a música como trilha sonora, as artes cênicas como a dança e interpretação, a pintura, a escultura e a
arquitetura como cenografia e a literatura como roteiro, o cinema é para Riccioto Canudo, a arte total.

[29]

É neste contexto que se produz um novo ser, há muito não mais vivendo por um
destino hereditário, mas agora condenado a ensaiar um novo exercício de liberdade em um
ininterrupto movimento de tentativa, erro e acerto. Cercado pela ânsia dos impérios europeus
e pelas famintas classes burguesas por expansão de novos mercados e pela intensificação da
economia, o sujeito comum, mediano, trabalhador vê-se em uma condição de pauperismo
moral e material, frente à opulência dos aristocratas e burgueses; se vê ameaçado, logo juntase a seus pares no intento de se rebelar contra seus mandantes, forjando assim um palco de
insurgências de toda ordem pela Europa imperial. É aqui que as artes vanguardistas
encontram um terreno temporal-espiritual fértil de criação e expressão tais como o
Fauvismo20 de Albert Marquet (1875-1947), o Expressionismo21 da escola francesa de
Georges Rouault (1871-1958) e o Cubismo22 de George Braque (1882-1963). No cenário
musical, o compositor húngaro Béla Bartók (1881-1945) escrevia a obra operística em um
único ato intitulada A Kékszakállu Herceg Vára23, entre os anos de 1908 e 1910, empregando
em sua composição fortes tons simbolistas, traduzindo esses traços literários para a música
clássica.

“O Fauvismo foi a primeira das manifestações de vanguarda do século XX a agitar o mundo da arte, mas os
«Les Fauves» (“As Feras”) jamais fora um movimento organizado conscientemente com um programa
consensual. Caracterizou-se antes como uma afiliação um tanto soltas de artistas, amigos e estudiosos, que
compartilhavam suas ideias sobre arte. Matisse, o mais velho, o mais bem-sucedido, em breve tornou-se
conhecido como “o rei das feras” (DEMPSEY, 2003, p. 66). Sua característica predominante é uso excessivo
de cores primárias como o amarelo, o azul e o verde, nas quais buscam priorizar as emoções e o sentimentos
elementares, longe de qualquer filtro intelectual. Tais produções expressam, segundo os fauvistas, as formas
espontâneas do universo infantil e dos animais silvestres.
21
“Expressionismo é um termo que foi amplamente ampliado ao teatro, às artes e à literatura no início do
século, e em várias acepções. No plano da história da arte, o expressionismo passou a ser usado como
alternativa ao impressionismo, para se referir a novas tendências antiimpressionistas presentes nas artes visuais
que estavam se desenvolvendo em diferentes países, desde aproximadamente 1905. [...] em lugar de registrar
uma impressão do mundo que, o artista imprimia seu próprio temperamento sobre sua visão de mundo. Esse
conceito da arte foi de tal modo revolucionário que “expressionismo” tornou-se sinônimo da arte “moderna”
em geral. [...] Como o fauvismo, o expressionismo se caracteriza pelo uso das cores simbólicas e da imagística
exagerada, embora as manifestações alemãs apresentem geralmente uma visão mais sombria da humanidade
do que os franceses”. [...] A mais importante precursora do expressionismo na Alemanha foi Paula ModersohnBecker (1876-1907)”. (DEMPSEY, 2003, p. 70-71)
22
“A origem do Cubismo, talvez o mais famoso dos movimentos de vanguarda no século XX, tem sido um
tema de duradouras contendas entre os historiadores da arte. Os mais antigos davam crédito ao espanhol Pablo
Picasso (1881-1973) como seu único progenitor; mais tarde as honras foram compartilhadas entre Picasso e o
francês Georges Braque. [...] Para ambos os artistas o cubismo era um tipo de realismo, que transmitia o “real”
com maior convicção e inteligência do as várias espécies de representação [...] Essas imagens compostas de
um objeto visto a partir de uma variedade de ângulos – em cima, embaixo, atrás, na frente – representam antes
aquilo que se conhece de um objeto do que aquilo que se pode ser visto de um ponto e ao mesmo tempo. Mais
do que descritos, os objetos são sugeridos e os observadores devem construí-los tanto pelo pensamento quanto
pela visão”. (DEMPSEY, 2003, p. 83-85).
23
O Castelo de Barba-Azul.
20
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No seio das letras e no centro dos teatros emerge uma nova ciência, talvez, suponho
um tanto mais eficiente do que as nossas, conhecida como ′Patafisique, nome dado pelo seu
inventor, o epistemólogo, escritor e teatrólogo Alfred Jarry (1873-1907) (1911, p. 22); este
compreendia, pelos meios de sua gramática do absurdo “[...] a ciência das soluções
imaginárias que acorda, simbolicamente aos lineamentos, às propriedades dos objetos
descritos por sua virtualidade”24.
Entre partituras e telas, tempos rítmicos, pictóricos em um tempo de ciências
imaginativas, exprimia um novo século, no qual Jacques Rigaut na condição de estudante
nômade, havia passado pelo Lycée Montaigne, pelo Collège Stanislas e finalizando seu
percurso de estudante juvenil no Louis le Grand, instituição onde conheceu e foi amigo de
René Lucien Chomette (1898-1981), este que se tornaria mais tarde o renomado cineasta
René Clair, a quem Rigaut escreve uma carta na qual se evidencia um certo vestígio de sua
inscrição no trágico:
Eu parto amanhã à noite [...] me enterrar nesse buraco de Concarneau25. Eu
parto sentindo muito e conto não passar excelentes férias. Mas como disse
o poeta “Para viver feliz, vivamos escondidos.”26 Onde então poderia eu
melhor me esconder, e quem poderia lá me desencantar? [...] Eu penso
também colocar no papel algumas ideias que germinam em minha cabeça,
ideias dramáticas na maioria das vezes27 (BITTON, 2004, p. 74).

1.2.

“Antes de Dadá lá estar, lá estava Dadá”
Ao percorrer pelo esguio, escuro e ameaçador labirinto de Dadá, munido de um

candelabro e uma lupa para ler as laudas que bailavam como caleidoscópios, forjando assim
enigmáticos mosaicos erigidos em elegantes epístolas testemunhais e confessionais, nos
quais se posicionaram como escribas de seus próprios ímpetos, a antessala da historiografia
subterrânea Dadá, enche-se com líricos arteiros labirínticos adornados de uma sagaz prosa

“[...] la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des
objets décrits par leur virtualité.”
25
Comuna pertencente ao departamento francês de Finistère, à oeste da Bretanha.
26
Sentença tornada dito popular francês, está contida na Fábula “O grilo” (1792) escrita pelo dramaturgo,
romancista e fabulista, Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794). Sobrinho do filósofo Voltaire, Florian tem
como obra mais conhecida (obra póstuma), “Guilherme Tell” (1800), que mais tarde teria sua versão alemã
pelas penas do poeta, historiador e filósofo alemão Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1825).
27
“Je pars demain soir [...] m’enterrer dans ce trou de Concarneau. Je pars un peu navré et je ne compte pas
passer d’excellentes vacances. Mais comme l’a dit le poète “Pour vivre heureux, vivons cachés”. Où donc
pourrais-je être caché, et qui pourrait me dénicher là-bas? [...] Je pense aussi mettre sur le papier quelques
idées qui germent dans ma tête, idées dramatiques pour la plupart.”
24
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poética que nos incomoda com sua elegância na arte do insulto e da indiferença. Suas linhas
reverberam de maneira salutar o Zeitgeist, no instante em que o século XX ofereceu sua face.
A intoxicação do tempo presente, ébria pela suspensa névoa que sussurrava o início
do fim, estes embriagados espíritos do excesso e do dispêndio, bailavam de modo galante ao
trovador trovejante fin de siècle, evidenciando as palavras do dadaísta alemão, naturalizado
francês, Hans Arp (1886-1966) (ELGER, 2010, p. 7): “Antes de Dadá lá estar, lá estava
Dadá.”28 Homens dotados de certa impetuosidade que a eles exigiram suas vidas a se
confluírem na fruição do tempo, inventando legados presentes de ausência, estes artistas sem
obras levaram a sério a máxima: “o humor é a polidez do desespero” (MINOIS, 2003, p.
566).
1.2.1. “Sou um homem dos extremos e do suicídio”
“[...] Deve-se trazer de volta as mais justas proporções do personagem hoje
mitificado Arthur Cravan”29 (SANOUILLET, 2005, p. 6). Que personagem seria este? Como
ele se constituiu na persona de um erudito e atleta indisciplinado, o inglês Fabian Avenarius
Lloyd (1887-1918)? A princípio fez-se enveredar pelo pugilismo a ponto de ser campeão
francês de boxe amador, o que o tornou conhecido mundialmente. Entre os anos de 1908 e
1911, Fabian e seu irmão Otho tornam-se membros do clube de boxe de Cuny e se inscrevem
no 11º Campeonato Anual de Lutadores Amadores e Fabian se torna campeão da categoria
meio pesado sobre o adversário Eugène Gette. Lloyd então participa do oitavo encontro do
campeonato militar de boxe amador, no qual Lloyd torna-se campeão dos meios pesados
sobre o adversário Clément Pecqueriaux, e paralelamente incide em suas primeiras incursões
poéticas. O periódico l’écho des Sports publica seu primeiro artigo “To be or not to be...
Américan” no qual ele satiriza a cultura standard americana oferecendo dicas de como ser
um típico homem mediano. Nas palavras de sua biógrafa: “É um texto repleto de ironia e de
afiadas observações, de um tom direto e espiritual bem ao modo de Cravan, embora ele ainda
não tenha ‘nascido’, uma vez que o artigo é assinado por Fabian Lloyd.”30 (BORRAS, 1996,
p. 81).

“Bevor Dada da war, war Dada da.”
“[...] Il faut ramener à de plus justes proportions le personnage aujourd’hui mythifié d’Arthur Cravan.”
30
“Est un texte plein d’ironie et d’observations pointues, du ton direct et spirituel bien dans la manière de
Cravan, même s’il n’est pas encore “né”, puisque l’article est signé Fabian Lloyd.”
28
29
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No ano de 1912, nasceu em Fabian Lloyd seu alter ego Arthur Cravan.
Parafraseando o crítico literário e ensaísta Bertrand Lacarelle, faz-se importante realçar que,
Cravan não somente foi um homem fruto de seu tempo, mas também capturou as
confluências entre a vida e a escrita; personagem este de múltiplas facetas. Anglo-francosaxão forjou para si seu próprio mundo:
Primeiramente, reunindo Cravan com os homens e mulheres de sua época,
de seu cotidiano, após isso com personalidades de outros tempos
suscetíveis de reagir com ele [...] Apressado por natureza, apressado em
razão da brevidade de sua vida, apressado para com o mundo, Arthur
Cravan, incessantemente, muda e surpreende. Ele não é simplesmente o
homem do escândalo e da provocação, um dos precursores do dadaísmo e
do surrealismo, mas igualmente, em muitos aspectos, um homem da
Renascença e do alegre saber31 (LACARELLE, 2010, p. 9-10).

Arthur(es) assassinos de Fabian, ou melhor, Fabian é quem se deixou levar pelos
seus algozes Arthur(es) permitindo-lhes que assaltassem seu corpo. “Arthur, o Rei lendário,
O Crime de Lord Arthur Saville de Oscar Wilde ou as Aventuras de Arthur Gordon Pym de
Edgar Poe: quatro origens possíveis para a escolha do nome de Cravan”32 (LACARELLE,
2010, p. 191), que dentre ginásios, treinos, ringues, gongos e knock-outs aparece a certidão
de nascimento de Cravan, com a revista esporádica Maintenant, que já no seu segundo ano,
(2º volume), realça a atmosfera de sua atípica personalidade:

Mundano, químico, putão, bêbado, músico, operário, [pintor, acrobata,
ator; Velhaco, criança, escroque, arruaceiro, anjo e fanfarrão; [milionário,
burguês, cactos, girafa ou corvo; Covarde, herói, negro, macaco, Don Juan,
cafetão, lord, camponês, caçador, industrial, Fauna e flora: Sou todas as
coisas, todos os homens e os animais!33 (CRAVAN, 2009, p. 45).

“D’abord, en mélangeant Cravan avec les hommes et les femmes de son époque, de son quotidien, puis avec
des personalités d’autres temps susceptibles de reagir avec lui [...] Précipité de nature, précipité en raison de
la bríèvete de sa vie, précipité dans le monde, Arthur Cravan, sans cesse, change e surprend. Il n’est pas
simplement l’homme du scandale et de la provocation, l’un des précurseurs officiels du dadaïsme et du
surréalisme, mais également par bien des aspects un homme de la Renaissance et du gai savoir.”
32
“Arthur le Roi légendaire, Arthur Rimbaud, Les Crime de Lord Arthur Saville d’Oscar Wilde ou les
Aventures d’Arthur Gordon Pym d’Edgar Poe: quatre origines possibles pour le choix du prénon de Cravan.”
33
“Mondain, chimiste, putain ivrogne, musicien, ouvrier, [peintre, acrobate, acteur; Vieillard, enfant, escroc,
voyou, ange et noceur; [millionaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau; Lâche, héros, nègre, singe, Don
Juan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel, Faune et flore: Je suis toutes les choses, toutes les hommes
et les animaux!”
31
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Homem que vive no limite, Arthur Cravan publica no 3º volume de sua revista
datada de 1913, seu excerto no qual grita que Oscar Wilde está vivo dentro de si e seu anseio
é demonstrar ao mundo o que há de Oscar em Arthur, que nas palavras do poeta-boxeador
foram as horas mais memoráveis de sua vida:
Quero mostrar também as estranhezas de meu caráter, morada de minhas
inconsequências; minha detestável natureza, que, não obstante, não
trocaria por nenhuma outra, embora tendo ela me impedido de ter uma
linha de conduta; faz de mim ora honesto, ora pérfido, vaidoso e modesto,
grosseiro e distinto34 (CRAVAN, 2009, p. 49).

Sua impetuosidade composta por um axiomático paroxismo destila em suas
resenhas massacrantes golpes narrativos acerca não somente sobre si, mas também há um
novo e paradoxal século que brinda os homens com seu cálice de bebida agridoce, cujos
ingredientes se diluíram entre nacionalismos delirantes e vaidades de todas as espécies,
manifestaram-se em poderio bélico, fazendo da Europa um jogo de tabuleiro, cuja regra
única é intentar na conquista de novas terras e novos mercados pelas mais engenhosas
estratégias, constituindo novos problemas e arremetendo os homens a um mundo repleto de
incertezas, incongruências e fissuras.
O dipolo da bússola que norteava a conduta dos homens não baila mais na busca de
um norte fixo, pois o campo magnético do humanismo iluminista perdeu sua força de atuação
e o caminhar do homem consumou-se na notívaga deriva, propagando-se por uma estética,
na qual, “as guerras modernas, uma enorme sofisticação teórica e técnica acabou por gerar
uma arte mais radical, mais violenta e, finalmente, mais autodestrutiva do que toda e
qualquer arte já produzida antes” (ALVAREZ, 1999, p. 221). No 3º volume da revista
Maintenant, ainda, Cravan (2009, p. 51) escreve:

Aqui estou eu, sobre esta cama, como um preguiçoso; a ponto de não me
incomodar com isso; mas eu detesto ficar além deste tempo, quando nossa
época está mais propícia aos traficantes e aos larápios; basta um acorde de
violino para que eu tenha vontade de viver; eu poderia apenas me matar de
prazer; morrer de amor por todas as mulheres; que chore todas as cidades,
aqui estou eu, porque a vida não tem solução35 (CRAVAN, 2009, p. 51).
“Je veux aussi montrer les étrangetés de mon caractère, foyer de mes inconséquences; ma détestable nature,
que je ne changerai pourtant contre aucune autre, bien qu’elle m’ait toujours défendu d’avoir une ligne de
conduite; parce qu’elle me fait tantôt honnête, tantôt fourbe, vaniteux et modeste, grossier et distingue.”
35
“Je suis ici, sur ce lit, comme un fainéant; non point qu’il ne déplaise d’être un terrible paresseux; mais je
hais de rester longtemps que ça, quand notre époque est la plus favorable aux trafiquants et aux filous; moi, à
34
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Tal inferência possibilita-nos perguntar, que vida ou que tipo de vida Cravan se
refere? Ao percorrermos por uma reflexão na qual a vida em sua instância natural, seria a
vida que brota, que germina, que nasce e que morre? A vida que se produz nas relações entre
os homens? Que tipo de problema a vida oferece a nosso poeta-boxeador? Seria a própria
vida uma infinitesimal aporia? Tais indagações exigiriam debruçarmo-nos às mais finas e
complexas das filosofias, doravante, que um hiato de possível se faça ver “antes de todo e
qualquer ato, e apesar de todo o juízo filosófico acerca da existência, há esse poder do eu,
incognoscível, incompreensível, que exige somente exprimir-se” (BEHAR e CARASSOU,
2015, p. 170).
O que se pode ao menos capturar é a percepção que Cravan tem de si e do mundo,
pois ele, imerso não somente em um profundo schopenraurianismo, mas também é afluente
de um certo estado de espírito a la mode de Arthur Rimbaud: “[...] eu, que me sonho dentre
as catástrofes, digo que o homem é menos infeliz do que se pensa, pois mil almas habitam
um só corpo”36 (CRAVAN, 2009, p. 51-52). Deste modo, Arthur Cravan enleva a aporética
máxima “Eu é um outro”37 ad absurdum, não no plano do ser38, mas sim, na instância da
alma39 na qual se constata no Arthur boxeador uma límpida consonância do Arthur traficante
de armas, na qual “[...] os versos de Rimbaud passam assoviando [...]”40 (CRAVAN, 2009,
p. 113).
Cravan que fez do mundo seu refúgio para escapar da guerra, munido de um
passaporte falso, adentrou nos Estados Unidos, Canadá e México como um nômade. Em sua
fuga clandestina pela Europa, ao aterrissar em solo catalão, fez-se possível que um de seus
agentes arranjasse uma luta com o então campeão mundial de boxe Jack Johnson, em 23 de
abril de 1916. Johnson nocauteou Arthur Cravan no 6º round. Após o embate, muitos
rumores sucederam acerca deste combate; especulações das mais diversas ordens foram
propagadas pelos meios de comunicação: de que a luta teria sido comprada, fraude nas
apostas, Cravan entregou a luta etc. Dentre diversos rumores, um é demasiado interessante.

qui il suffit d’un air de violon pour me donner la rage de vivre; moi qui pourrais me tuer de plaisir; mourir
d’amour pour toutes les femmes; qui pleure toutes les villes, je suis ici, parce que la vie n’a pas de solution.”
36
“[...] moi, qui me rêve même dans les catastrophes, je dis que l’homme n’est si infortuné que parce que mille
âmes habitent un seul corps.”
37
Correspondência de Arthur Rimbaud à Paul Demeny, datada de 15 de maio de 1871. (RIMBAUD, 2009, p.
38).
38
Ser, verbo no infinitivo [trad. gr. εἳυαι; trad. lat. Ens]. (PEREIRA, 1998, p. 1014 e ABBAGNANO, 2003,
p. 878).
39
Alma [trad. lat. Anǐma]. (CUNHA, 2005, p. 32).
40
“[...] les vers de Rimbaud passent en sifflant [...].”

[35]

Alguns jornais e periódicos esportivos especularam a possibilidade de Cravan estar
completamente embriagado, dado seu estilo de vida e seu histórico de indisciplina com a
prática desportiva. Sua biógrafa Luisä Borras aposta na versão de Otho Cravan, na qual seu
irmão não entrou para o combate embriagado, mas sim, não podia dominar seu absoluto
temor frente ao adversário, e teria sido esse temor que o fez perder a luta. Não nos cabe aqui
buscar a “verdade dos fatos”, mas apenas relatar este ocorrido absorvido como verdade, no
qual impossibilitou Cravan de voltar a lutar na Espanha.
Já em terras além-mar, em março de 1917, Francis Picabia e Marcel Duchamp,
ambos em New York, tiveram a ideia de organizarem na Grand Central Gallery a
l’exposition des Indépendants, tal como ocorrido em 1914, em Paris, no intento de trazerem
também seus respectivos alvoroços. Cravan, a convite dos organizadores para ministrar uma
palestra, surpreendeu a todos. Em um depoimento de caráter quase confessional, a
companheira de Francis Picabia, Gabrielle Buffet-Picabia, descreve a chegada de Arthur
Cravan ao elegante recinto. Segundo Gabrielle, Arthur já muito atrasado, adentra em uma
elegante sala na galeria composta por um nobre auditório e o vê copiosamente embriagado,
visivelmente entorpecido, cujos gestos e expressões denotavam seu estado de inconsciência
que mal conseguiu chegar ao palco. No swing da embriaguez, Cravan (2009, p. 213)
começou a despir-se:

A primeira reação do público a esta extravagante entrada foi de um estado
de estupor que logo se transformou em uma série de protestos veementes.
As autoridades alertaram a polícia e no momento em que, inclinado sobre
a mesa do conferencista, ele lançava à plateia um dos seus mais injuriosos
epítetos em língua inglesa, apareceram então, neste momento, tantos não
sei de onde, tantos policiais que o capturaram e o algemaram com uma
profissional destreza, eles o arrastaram para fora, enquanto a sala se
esvaziava na mais completa confusão de espíritos e de corpos. Ele teria
sido jogado na cadeia sem a intervenção de Arensberg que, no local pagou
a fiança exigida e levou-o para casa, mantendo-o assim a salvo da multidão
indignada [...] “Que bela conferência” dizia Marcel Duchamp quando nós
nos reuníamos, durante toda a noite na casa de Arensberg!41

“La première réaction du public à cette extravagante entrée en matière fut une stupeur qui se transforma
bientôt en un ensemble de protestation véhémentes. Les autorités alertèrent la police et au moment où, penché
sur la table du conférencier, il lançait à l’assistance l’une des épithètes les plus injurieuses de la langue
anglaise, plusieurs corps sortis je ne sais d’où s’emparèrent de lui, lui passèrent les menottes avec une adresse
toute professionnelle, l’entraînèrent au-dehors tandis que la salle se vidait dans la plus complete confusion
des esprits et de corps. Il aurait été jeté en prison sans l’intervention d’Arensberg qui paya sur place l’amende
exigée et l’emmena chez lui, le mettant ainsi à l’abri d’une foule indignée [...] ‘Quelle belle conference’, disait
Marchel Duchamp quand nous nous retrouvâmes tout le soir chez Arensberg!”
41
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De fato, Cravan foi um artista sem obra, compreendendo a obra não como uma
produção de um artista marcada pela completude e magnificência de uma res-extensa
objetal; do feito de uma ópera, de um afresco, de uma peça teatral em atos sob o tablado,
mas sim na vívida vida enquanto o próprio viver – vida intensa em extensão. O próprio viver,
como o poeta-dançarino-boxeador-nômade fez de sua presença vivaz, obra per se:

[...] Arthur Cravan acelerara a passagem das vidas de artista para as
artísticas [...] Ao mesmo tempo que ele admira estes flexíveis dançarinos
de fox-trot, Fabian Avenarius Lloyd toma por nome de artista e do
escândalo Arthur Cravan. É sob este pseudônimo que ele empreenderá a
coreografia de sua vida. Arthur Cravan, no domínio da arte, vêm, quanto a
ele, ao fim de uma história que ele julgará de brutalidades e de blefe, e se
esforçará em levar esta técnica da esquiva e da dança aos ringues42
(JOUANNAIS, 2009, p. 137-138).

Deste modo, Cravan lançou-se em seu próprio existir o impacto do acontecimento,
fez de sua própria vida um evento artístico sem qualquer pretensão de atemporalidade: “O
inconformismo categórico de Arthur Cravan e seus meios de exteriorizá-lo pela escrita
encontram um eco em sua prática da vida”43 (HUGNET, 1976, p. 102). Cravan venceu
Fabian Lloyd no corpóreo ringue que percorre a instância do viver, e foi além. Cravan
ofereceu a experiência do risco do viver ao corpo de Lloyd, essa morada de mil excêntricas
almas lutadoras.
Aos olhos dos homines de scientia, o diagnóstico seria sumário, enfermidade mental
dotada de uma personalidade rarefeita. Em seu processo deformativo, cujo caráter
derradeiramente volátil produz comportamentos instáveis, que se manifestam em múltipla
personalidade; “múltipla-polaridade” poderiam eles assim inferir. A “aritmética cravaniana”
é caracterizada por uma multiplicação ininterrupta de si, de um gesto disruptivo em sua
criação que se compõe em pequena nota biográfica no 4º número de Maintenant de 1914:
Arthur Cravan – sujeito inescrupuloso – marinheiro sobre o Pacífico –
cocheiro – apanhador de laranjas da Califórnia – encantador de serpentes
– rato de hotel – sobrinho de Oscar Wilde – lenhador de grandes florestas
“[...] Arthur Cravan accéléra le passage des viés d’artiste aux viés artistiques [...] Dans le même temps qu’il
admire ces souples danseurs de fox-trot Fabian Avenarius Lloyd prend pour nom d’artiste et de scandale
Arthur Cravan. C’est sous ce pseudonyme qu’il entreprendra la chorégraphie de sa vie. Arthur Cravan, dans
le domaine de l’art, vient, quant à lui, à la fin d’une histoire qu’il jugera de brutalités et de bluff, et s’efforcera
d’y importer cette technique de l’esquive et de la danse des rings.”
43
“Le non-conformisme catégorique d’Arthur Cravan et ses moyens de l’extérioriser par écrit trouvent un
écho dans sa pratique de la vie.”
42
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– ex-campeão de boxe na França – neto do chanceler da rainha – condutor
de automóveis em Berlim – gatuno, etc., etc., etc. 44 (CRAVAN, 2009, p.
84)

Cravan prossegue por inferir adjetivações sobre si mesmo que são constituintes de
sua persona. Uma extensa nota de caráter póstumo é publicada pela primeira vez em 1942
na revista americana surrealista VVV (1942-1944), sob a autorização de sua companheira
Mina Loy. Tal nota compôs os três primeiros volumes da revista na qual Cravan, sob os
olhos de André Breton: “Sua ação, durante alguns anos, se desenvolve em uma atmosfera de
absoluta irreverência, de provocação e de escândalo que anuncia ‘Dadá’”45 (CRAVAN,
2009, p. 105). As notas que costumam ser curtas excertas, epítetos, fragmentos sujeitos de
certa invisibilidade a olhos descuidados, destilam as múltiplas facetas que a compõem,
exprimindo seu dormitório; refletindo uma labiríntica casa de mil espelhos:
Eu comeria minha merda – passei minha língua sobre seus olhos – tudo o
que reluz na primavera está prometido ao inverno – minha pena palpita e
freme – sinto-me frequentemente comovido – há um perigo para o corpo
em ler meus livros – retiro-me sob as samambaias – espírito de
independência – O tédio – macula minhas células – As loucuras da
excêntrica lua de abril – estou arruinado, a fantasia, a loucura perderam seu
dançarino – pré-tuberculoso – eu também fui o poeta dos destinos – o
efêmero em mim tem raízes profundas – sou bruto a ponto de dar-me um
sutil soco nos dentes até a neurastenia – homem, velhaco, garota, criança e
bebê – Sou eu o louco dos loucos – amo uma cama pois é o único lugar
onde, como um gato, posso me fingir de morto respirando enquanto tudo
vive – eu sou talvez o rei dos fracassos, pois sou certamente o rei de alguma
coisa – melancolia atlética – carcaça de Deus – intenso – extenso –
epiderme – fumaça, vejo seus alegres turbilhões – minha morte em cores,
imagens fúnebres, seus adornos, no reino dos mortos – o gênio que me
come um quilo de carne por semana – Eu sou tudo e toda inundação – após
ter chorado pude rasgar minhas lágrimas – Preciso de uma grande orgia –
sou a criança de minha época – sou o que sou: o bebê de uma época – sou
dócil de pensamento – criatura – matando o pensamento – o sábio, odor do
vento – furor e fúria – Meu ventre ilumina um salão, deleite dos gatunos
– Atlas sifilítico – Adolescente e adulto – Desejo, você teria me deixado
quase morto sobre uma cadeira – possessão – Modelo de injustiça – espírito

“Arthur Cravan – chevalier l’industriel – marin sur le Pacifique – muletier – cueilleur d’oranges en
Californie – charmeur de serpents – rat d’hôtel – neveu d’Oscar Wilde – bûcheron dans les forêts géants – exchampion de France de boxe – petits-fils du chancelier de la reine – chauffeur d’automobile à Berlin –
cambrioleur etc., etc., etc.”
45
“Son action, durant ces quelques années, se développe dans une atmosphère d’absolue irrévérence, de
provocation et de scandale qui annonce ‘Dada’.”
44
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de malícia – tesouro dos gatunos, dos mundanos – pilar da loucura – O
homem mais vil ou mais bêbado – Atlas sem mundo, sobrecarregado –
assassino frenético – a criação – no fundo eu sou ... O sol nublado ainda
quente sobre o mar – ... dos espetáculos inferiores – a vida não vale a pena
ser vivida, mas eu valho vivê-la – por instantes, gostaria de ver as mães
deixarem cair seus bebês – tesouro de brutalidade – seria um grosseiro para
me repousar sobre um ideal – Cravan Golpeador – dai-me seu nariz – restame apenas vender meu esqueleto a um naturalista ou minha alma a um
psicólogo”46 (CRAVAN, 2009, p. 106-117).

Cravan, homem de múltiplas qualidades, dotados de infinitos ‘eus’, constitui-se
para si uma infinidade de outras efêmeras e efetivas pessoas para si, por si e em si que,
mesmo ao percorrer por um tempo histórico distinto de Arthur Rimbaud, traz consigo os
lastros, os vestígios de uma erosão das certezas, dos valores, do norte civilizacional outrora
arranjado desde as superstições dos antigos regimes monárquicos à aposta resoluta no
esclarecimento do século da ilustração.
Da Comuna de Paris e sua semana sangrenta à Primeira Grande Guerra, de 1914 a
1918, este Zeitgeist marcou e produziu uma geração por toda Europa, forjou no calor
vivenciado deste período, vastas e ricas produções nas mais diversas instâncias da vida social
da Europa central. Na França, o sentimento de hecatombe cultural constitutivo do fin de
siècle fez-se mais incisivo e mais abrupto com o confronto entre repúblicas, impérios e
monarquias.

“Je mangerais ma merde – j’ai passé ma langue sur leurs yeux – tout ce qui brille au printemps est promis
à l’hiver – ma plume palpite et frémit – je suis toujours ému – il y a danger pour le corps à lire mes livres – je
me retire sous les fougères – l’esprit d’indépendance – L’ennui – dédore mes cellules – Les folies de la lune
excentrique d’avril – je suis ruiné, la fantasie, la folie a perdu son danseur – prétuberculeux – j’ai été aussi le
poète des destins – l’éphémère en moi a des racines profondes – je suis brute à me donner un coup de poing
dans les dents et subtil jusqu’à la neurasthénie – homme, vieillard, jeune fille, enfant et bébé – C’est moi le
fou des fous – j’aime le lit car c’est le seul endroit où comme le chat je puis faire le mort en respirant tout en
étant vivant – je suis peut-être le roi des ratés, car je suis sûrement le roi de quelque chose – mélancolie
athlétique – charogne de Dieu – intense – externe – epiderme – fumée, je vois vos joyeux tourbillons – ma
morte de couleur, images fúnebres, vos parures, dans le royaume des morts – le génie qui me mange un kilo
de chair par semaine – je suis tout et tout inondation – aprés avoir pleuré pouvoir déchirer mes larmes – J’ai
besoin d’une grande débauche – je suis l’enfant de mon époque – Je suis ce que je suis: le bébé d’une époque
– je suis doux de pensée – créature – en tuer la pensée – le savant, l’odeur du vent – fureur et furie – Mon
ventre allume un salon, délices des voleurs – Atlas syfilitique – adolescent et adulte – Désirs, vous m’avez
laissé à moitie mort sur une chaise – possession – Modèle d’injustice – esprit de la ruse – trésor des
cambrioleurs, des mondains – pilier de la folie – L’homme le plus vil ou le plus ivre – Atlas sans monde,
surchargé – assassin frénétique – la création – au fond je suis... Le soleil assombri encore chaud sur la mer –
... des spetacles inférieurs – la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, mais je vaux la peine de vivre – par
moments, je voudrais voir les mères laisser tomber leurs bébés – trésors de brutalité – je serais grossier pour
me reposer de l’ideal – Cravan Golpeador – donnez-moi votre nez – il ne reste qu’à vendre mon squelette à
un naturaliste ou mon âme à un psycologue.”
46
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É neste contexto que emerge em Lloyd um poeta-boxeador que anseia ver, ao menos
por um instante, as mães, em um gesto talvez motivado pela distração ou pela catatonia,
derrubarem os seus bebês, e escreve para a poetisa e sua querida esposa Mina Loy, ao que
tudo indica Cravan estava na cidade mexicana de Nuevo Laredo, região fronteiriça com o
Estado do Texas, uma carta de teor confessional que exprime seu ethos equiparado que viria
a tornar-se em Jacques Rigaut: “Eu sou o homem dos extremos e do suicídio”47 (CRAVAN,
2009, p. 165). Após o envio de mais um punhado de cartas à sua amada, Cravan foi visto
pela última vez pela região do Golfo do México, mais especificamente na cidade de Salina
Cruz, onde, segundo algumas versões, teria sido ele assassinado por ladrões ou teria ele
roubado uma pequena embarcação, desaparecendo mar adentro.
Em 2008, noventa anos após seu desaparecimento, um longo excerto escrito por
Cravan intitulado Autobiographies é publicado na La Nouvelle Revue Française, em
homenagem ao ilustre pugilista-escritor sob a apresentação de Bertrand Lacarelle. Neste
gesto textual de caráter confessional, Cravan faz emergir através de um processo de
reminiscência, uma profunda reflexão acerca das qualidades e das deficiências de seu caráter
e de sua personalidade. Uma descrição densa ao modo de explorar seus temperamentos pelas
vias de uma fina genealogia:

Herdei tantas qualidades e defeitos que seria muito cansativo procurar por
todos a quem devo; eu vivi em tantos meios, e sendo formado por eles,
acabei por possuir todos os defeitos, vícios, qualidades e virtudes, todos os
sentimentos, que são geralmente, partilhados entre muitos homens e
animais: meu heroísmo, minha covardia, minha preguiça, meu trabalho,
meu gosto pelas partidas, meu amor pelo lar, minha honestidade, minha
desonestidade, minha energia, minha fraqueza, meu lucro, meu
desinteresse, meu amor e meu ódio pelos livros; minha hipocrisia, minha
sinceridade, minha independência, minha oficialidade, meu amor
imoderado pela natureza, minha paixão pelas metrópoles, meu gosto pelo
natural, minha inclinação pelo artificial, minha misantropia, meu
altruísmo, minha brutalidade, minha angelical doçura; minha gentileza,
minha maldade, minha ferocidade; minha piedade, minha crueldade;
minha indiferença, meu imenso amor; meu sonho, minha atividade; minha
saúde, minha decadência; minha inconstância, minha fidelidade; tudo,
tudo, tudo, tudo: minha modéstia, minha vaidade, minha mania de
grandeza; minha polidez, minha grosseria; minha primitividade, minha
civilização; minha seriedade, minha inconsciência; minha crença, minha
irreligião, fizeram-me conhecer tanto dos infortúnios e das novas alegrias,
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tantos sentimentos dúplices, que me considero após longos anos, o mais
sensível de todos os homens48 (CRAVAN, (2008, p. 250-252).

A imagem de Arthur Cravan, deste mosaico de Arthur(es) que nas palavras de
Bacarelle evidenciam seu frescor salutar: “O gênio de Cravan, reside entre outros, na
manutenção das intuições da infância, como em Baudelaire ou Rimbaud. A felicidade está
na juventude, na paisagem sem idade para a imaginação”49 (LACARELLE, 2010, p. 15).
Este gênio se insinua para além de qualquer pose em frente ao espelho, elevando-se a própria
condição, não de artista, mas de obra de arte em sua entropia, compõe-se de uma estesia
corporal, fisiológica que, em nada se assemelha a um arranjo performático, mas sim, a um
fenômeno pictórico, pois “[...] A pintura é andar, correr, beber, comer, dormir e fazer
necessidades. Por mais que me digam que sou nojento, a arte é tudo isso”50 (CRAVAN,
2009, 78). E simultaneamente nada disso é arte, tão só o dormitório vazio, a ausência dela,
o desaparecimento.

1.2.2.

“E se nos matássemos também, ao invés de irmos embora?”

Além do poeta-boxeador desaparecido, outro controverso, enigmático e audacioso
personagem emerge neste epíteto temporal de fin de siècle, o poeta e gravurista JacquesPierre Vaché. Para o escritor surrealista Paul Nougé (1895-1967), Jacques Vaché possui o
mesmo status que Joseph Vacher (1869-1898)51: “Um imoral violento [...] é a própria

“J’ai hérité de tant de qualités et de défauts divers, qu’il serait trop fatigante de rechercher pour chacun à
qui je le dois; j’ai vécu dans tant de milieux différents qui m’ont formé que j’ai fini par posséder tous les
défauts, vices, qualités et vertus, tous les sentiments, qui son généralement partagés entre plusieurs hommes
et plusieurs animaux: mon héroïsme, ma lâcheté, ma paresse, mon travail, mon goût des départs, mon amour
du foyer, mon honnêteté, ma malhonnêteté, mon energie, ma faiblesse, mon lucre, mon désintéressement, mon
amour et ma haine des livres; mon hypocrisie, ma sincérité, mon indépendance, mon officialité, mon amour
immoderé de la nature, ma passion pour les métropoles, mon goût pour le naturel, mon penchant à l’artificiel,
ma misanthropie, mon altruisme, ma brutalité, mon angélique douceur; ma gentillesse, ma méchanceté, ma
férócité; ma pitié, ma cruauté; mon indifférence, mon immense amour; mon rêve, mon activité; ma santé, ma
décadence; mon inconstance, ma fidelité; tout, tout, tout, tout: ma modestie, ma vanité, ma folie des grandeurs;
ma politesse, ma grossièreté; ma primitivité, ma civilisation; mon sérieux, mon inconscience; ma croyance,
mon irréligion m’ont fait connaître tant de malheurs et de bonheurs nouveaux, tant de sentiments double que
je me considère depuis plusieurs années comme le plus sensiblements de tous les hommes.”
49
“Le génie de Cravan, entre autres, reside dans le maintien des intuitions de l’enfance, comme chez
Baudelaire ou Rimbaud. Le bonheur est dans la jeunesse, le paysage sans agê de l’imagination.”
50
“[...] La peinture c’est marcher, courir, boire, manger, dormir et faire ses besoins. Vous aurez beau dire que
je suis un dégueulasse, c’est tout ça.”
51
Conhecido como “O Jack Estripador Francês”. Ao que se sabe, Vacher cometeu doze assassinatos entre os
anos de 1895 e 1897. Capturado, em 28 de outubro de 1898 é levado à júri e sentenciado à morte. Em 31 de
dezembro de 1898, é guilhotinado.
48
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encarnação do sadismo [...] cujos gritos e a agonia são necessários para seu prazer [...] ele
entalha furtivamente as carnes secretas, ele a estrangula bruscamente [...] é a perfeição do
sadismo, ao menos como método”52 (NOUGÉ, 1927, p. 17). Já para Sanouillet (2005, p. 67),
a figura de Vaché foi uma produção mitológica forjada por André Breton, e ele declara que:
“Não se pode excluir a priori a eventualidade de uma suprema mistificação, esta tentativa de
criação de um personagem a partir do nada é em si perfeitamente dadaísta”53.
Nascido em Nantes, na cidade de Lorient, em 7 de setembro de 1895, e dotado de
uma bagagem literária invejável, Vaché passou parte de sua vida estudantil no Grand Lycée
de Nantes (hoje Lycée Clemenceau), onde ao lado de seus amigos Eugène Hublet, Pierre
Bissérié e Jean Bellemère (este último se tornaria mais tarde o ator e escritor Jean Sarment),
fundam em 1913 o “Grupo de Nantes”, com seu primeiro periódico intitulado “En route
mauvaise troupe”54 (Pé na estrada, má patrulha – em tradução livre), cujo conteúdo era
voltado para crítica literária. De espírito independente e assaz ousado, os escritos do grupo
se compunham por um estreito diálogo com as obras de Paul Verlaine, Arthur Rimbaud,
Gérard de Nerval e Isidore Ducasse a um ácido ódio aos valores da alta burguesia e das
forças armadas. Tal produção fez com que o grupo fosse expulso do Lycée, proporcionando
a eles maior independência em suas composições literárias.
Vaché entra para o seleto grupo subterrâneo dos artistas sem obras, tal qual Arthur
Cravan, deixando como espólio, em forma de epístolas enviadas a amigos e familiares, seus
relatos de experiências vividas como granadeiro, soldado de infantaria e, mais tarde, como
tradutor-intérprete no exército inglês e australiano no decurso da Primeira Guerra Mundial.
“Abra o dicionário em Vaché (Jacques) para saber que Jacques Vaché é um escritor francês.
Você não vai saber, pois de fato sua obra não existe. Vaché foi, certamente, rápido demais
para a morte”55 (JOUANNAIS, 2009, p. 38).

“Un immoral violent [...] est l’incarnation même du sadisme [...] dont les cris et l’agonie sont nécessaires à
son plaisir [...] il entaille furtivement les chairs secrèts, il étrangle brusquement [...] c’est la perfection du
sadisme, au moins comme méthode.”
53
“Il convient de ne point écarter a priori l’eventualité d’une supremê mystification, cette tentative de création
d’un personnage a partir de rien étant en soi parfaitement dadaïste.”
54
O titulo do periódico leva o nome do primeiro verso da primeira estrofe do poema de Paul Verlaine, intitulado
“Prologue”
“En route mauvaise troupe!
Partez, mes enfants perdu!
Ces loisirs vos étaient dus;
La chimère tends as croupe!” (VERLAINE, 2004 [1884], p. 55).
55
“Ouvvrez un dictionnaire à Vaché (Jacques) pour apprendre que Jacques Vaché est un écrivain français.
Vous n’y apprendrez pas qu’en fait d’œuvre la sienne n’existe pas. Certes, Vaché alla vite à la mort.”
52
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Suas epístolas repletas de um “umour noir” realçam seu espírito incauto; seu viver
como um meteoro desenvolto tal como inferiu Jean Sarment, um Dândi das trincheiras nas
palavras de seu biógrafo Bertrand Lacarelle. “Julgamentos lapidares, facilidades de
expressão, desenvoltura e humor carregados de insolência crítica na desordem ortográfica,
suas heresias desejosas, seu comportamento para com o menos espetacular”56 (HUGNET,
1976, p. 523). Seu ethos “dandesco” enleva-se resistente até mesmo dentre as trincheiras, tal
como mostra em sua primeira correspondência destinada à sua tia Louise Guibal, datada de
25 de agosto de 1915, na qual Vaché (2015, p. 58) revela seu incômodo:
A única coisa com que sofro é o fato de estar malvestido – Eu venho a rigor
– não é cômodo – de estar bem barbeado e limpo, o que fez de mim uma
lenda entre os clássicos peludos, sarnentos e hisurtos – simplesmente
porque minhas preocupações não são tão graves.57

Em outra carta, datada de 30 de junho de 1915 e que foi enviada à sua mãe, Vaché
(1989, s/p) reforça seu dandismo: “Eu sou um cabo granadeiro, isto é, eu não tenho nem
suprimentos nem fuzil – Somente 6 granadas automáticas, e 6 granadas asfixiantes – Muito
engraçado! – Enfim, sempre me porto de maneira charmosa.”58 O relato epistolar beligerante
de Vaché (1989, s/p) ao seu amigo Jean Sarment, datado de 21 de agosto de 1915, permeia
pelos mais diversos jardins francófonos. Seus bosques e campinas não eram somente
agraciados pela temperatura termal, mas sim, por extensas valas e corredores preenchidos
por outros corpos que contrariavam a paisagem e a ordem da estação:
Irei à florida trincheira chamada “trincheira de cadáveres”, uma apelação
que diz muito àquele que conhece a falta de imaginação dessa gente [...]
Escrevo-lhe com fleuma, mas não posso impedir-me de lamentar este
amontoado de coisas mortas e de outras porvir.59

“Jugements lapidaires, facilités d’expression, désinvolture et humour poussés de l’insolence critique au
désordre orthographique, ses hérésies voulues, son comportement pour les moins spectaculaire.”
57
“La seule chose dont je souffre est d’être mal habillé – J’arrive à la rigueur – Ce n’est pas comode – à être
toujours bien rasé et propre, ce qui m’a rendu presque légendaire parmi les autres poilus classique, pouilleux
et hirsutes – Tu vois que mes préoccupations ne sont pas bien graves.” [carta: 25/08/1915]
58
“Je suis caporal grenadier, c’est-à-dire que je n’ai ni sac ni fusil – Seulement 6 grenades automatiques, et
6 grenades asphyxiantes – Très drôle! – Enfin je me porte toujours comme un charme.” [carta 07: quarta-feira
- 30/06/1915]
59
“Je vais aller à la tranchée fleurie du nom de “tranchée des cadavres”, surnom qui en dit long pour celui
qui connaît le manque d’imagination de tous ces gens-là [...] Je t’écris avec flegme mais je ne peux m’empecher
de regretter une foule de choses mortes et de choses à venir.” [carta 13: sábado - 21/08/1915]
56
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Já em uma carta endereçada ao seu pai James Samuel Vaché, que já havia sido
capitão da infantaria inglesa, Jacques Vaché (1989, s/p) exprime seu peculiar olhar das
condições de entrincheirado, realçando que “[...] a trincheira de cadáveres – é muito
pitoresca.”60, e conclui em sua grafia expor seu aguçado olhar em busca de elementos
pictóricos em uma carta enviada à sua tia; “[...] pois é necessário ter visto os cadáveres aos
montes para saber como isso se passa. Que vista! verdadeiras pinturas do gênero.”61
(VACHÉ, 2015, p. 67).
O então auxiliar de enfermagem e fundador do movimento surrealista André Breton
conheceu Jacques Vaché em 1915 no hospital de Nantes, juntamente a Théodore Fraenkel,
onde Vaché se recuperava de um ferimento de granada na perna, tornando-se correspondente
e amigo. Após se conhecerem, Vaché, já recuperado da lesão, retorna ao campo de batalha
e escreve uma carta à sua mãe na qual relata seu primeiro contato com a engenhosa química
prussiana:
[...] pela primeira vez estes bons prussianos nos fizeram provar de seus
gases asfixiantes = o efeito moral é mais apreciável que seus estragos [...]
Era muito prazeroso, asseguro-lhe, de ver estes fantasmas hediondos
enquanto estávamos “enevoados”... De qualquer maneira que guerra
estranha [...] O gás tem o aspecto de uma leve névoa matinal62 (VACHÉ,
1989, s/p).

No final de 1915, Jacques Vaché exprime sua impressão acerca do que é o humano
sob condições extremamente adversas e, ao retomar o uso de pseudônimos em suas epístolas,
tal como adotava nos tempos do Lycée, pseudônimos nos quais se compunham através de
transliterações e neologismos somado com seu ímpeto ‘umorístico’ e seu vasto repertório
literário, Vaché (2015, p. 76) escreve: “Em todos estes momentos obtive vertiginosas
revelações sobre a humanidade – sim – sem palavras – este vazio me desconcerta – Esta
carnificina – estes inauditos contatos para quem sabe ver.”63

“[...] la ‘tranchée des cadavres’ – est três pittoresque.” [carta 14: terça-feira - 24/08/1915]
“[...] car il faut avoir vu les cadavres en tas pour savoir comment cela se passe. Mais quel coup d’œil! Des
vrais tableaux de genre.” [carta: 30/09/1915]
62
“[...] pour la première fois ces bons prussiens nous ont fait goûter de leurs gaz asphyxiantes = L’effet moral
est le plus appréciables de ses dégâts [...] C’etait bien, je t’assure, de voir ces fantômes hideux que nous étions
pendant notre «enfumement»... Quelle drôle de guerre tout de même! [...] Le gaz a l’aspect d’un léger
brouillard matinal.” [carta 19: quinta-feira - 23/09/1915]
63
“[...] j’ai eu tous ces moments-ci des révélations d’Humanités vraiment vertigineuses – oui – pas d’autres
mot – ce vide finit tout de même par me déconcerter – Cette boucherie – ces contacts inouïs pour celui qui sait
voir.” [carta: 22/11/1915]
60
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Dentre as epístolas enviadas a Breton, Vaché (1989, s/p) expressa suas efêmeras
reminiscências para, logo em seguida, destilar seu satírico veneno no enfermeiro surrealista
que tanto o influenciaria: “[...] nostálgicas coisas mortas antes da guerra – e depois – depois
o quê?? Nós vamos rir, não é? [...] Lembre-se que possuo (peço-lhe que aceite) uma bela
amizade por ti – que aliás a matarei sem escrúpulos, talvez).”64
Neste mesmo período, outro destinatário das epístolas emerge, seu nome é Jeanne
Derrien; enfermeira residente no hospital de Nantes, que cuidou de Vaché durante sua
recuperação, tornando-se mais tarde sua amiga e confidente. Entre as cartas de tons
peculiares, Vaché (1991, s/p) emite uma pergunta à jovem enfermeira: “[...] não há um dia
se quer em que não vemos um homem mais [ou] menos enrijecido; em consequência de seu
estado cadavérico, e em que nos privamos de rir quando a ocasião se apresenta?”65 e lhe
escreveu relatando certa impressão sobre si que se acumulavam entre dois anos atravessados
por acampamentos, regimentos e campos de batalha. Vaché (1991, s/p) já se apercebia
metamorfoseado, certos componentes característicos de sua criatividade lúdica eram
rasgados pela guerra imanente lançando-o em uma outra relação para com seu mais íntimo
dormitório; o cômodo dos sonhos se manifesta em soturno lirismo:
Estou de fato, absolutamente certo – agora – sim – é evidente, não? – de
Sonhar – É impossível que em dois anos eu tenha visto tantas coisas [...]
Madrugadas prodigiosas – plenas de foguetes e estrelas, pontuadas por
explosões diversas – cheias de sombras suspeitas e de ratos familiares
devoradores de cadáveres – ainda o barulho das explosões estupefantes,
dos gritos ignóbeis – um leito (um leito!) – e depois a boemia – ainda a
tropa – do comando prussiano... – Que sonho curioso – ? – não?66

Após este lírico relato, Vaché retoma correspondências com seus pais, nas quais ele
exprime um profundo teor descritivo-confessional acerca do clima e das condições de
soldado do front: “Faz um calor esmagador – Nas trincheiras o fedor é atroz – Os cadáveres

“[...] nostalgiques choses mortes avec l’Avant-guerre – Et puis – quoi après?? Nous allons rire, n’est-cepas? [...] Rapellez-vous que j’ai (et je vous prie d’accepter cela) une bien bonne amitié pour vous – que je
tuerai d’ailleurs (sans scrupules peut-être).” [carta 26: quarta-feira - 05/07/1916]
65
“[...] un jour ne se passe sans que l’on voie un bonhomme plus [ou] moins moins raide, par suíte d’état
cadavérique, l’on se prive de rire quand l’occasion s’en présente?” [carta 02: agosto-setembro - 1916?]
66
“Je suis même absolument certain – maintenant – oui – c’est évident n’est-ce pas? – de rêver – Il est
impossible qu’en deux ans j’aie vu tant de choses [...] Des nuits prodigieuses – pleines de fusées et d’étoiles,
ponctuées d’éclatements divers – grouillantes d’ombres suspectes et de rats familiers mangeurs de cadavres –
Du bruit encore, des explosions stupéfiantes, des hurlements ignobles – un lit (un lit!) – et puis la vie bohème
–le front encore – des commandements à la prussienne... Quel rêve curieux – ? – n’est-ce pas?” [carta 05:
agosto-setembro - 1916?]
64
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são inumeráveis –”67 (VACHÉ, 1989, s/p) e lança em seu mordaz tom satírico à sua amiga
Jeanne Derrien, a expressão de um típico Dândi que experimenta a radicalização do fim, da
erosão espiritual; o fin de siècle cuja indiferença, imprudência e desenlace afetivo para com
a vida se erige de forma desenvolta: “achei oportuno enviar-me uma bala – porém no lugar
de me matar sem demora achei mais humorístico fazer explodir minhas granadas – Daí do
hospital de onde você está – daí esta carta”68 (VACHÉ, 1991, s/p) e infere o seu lugar no
mundo, o tempo-espaço no qual está ambientado, de onde faz-se ler suas narrativas que
elucidam sua atmosfera em fino compasso com a ambiência: “A cada noite tenho a apreensão
de atravessar este mar de excrementos e de inundação [...]”69 (VACHÉ, 1989, s/p).
André Breton não só foi responsável em 1920 pela primeira edição de uma
antologia de cartas de Jacques Vaché composta por quatro prefácios de sua autoria, como
também deixou em sua obra impressões diversas e relatos controversos, ao modo surreal
(realidade-ficcional / ficcional-realidade), acerca do poeta nantense. Breton por muito fezse como emissário responsável pela divulgação das cartas de guerra do “dandista
entrincheirado” Jacques Vaché, em que relata em tom confessional seu respeito e admiração
pelo poeta-gravurista: “Sem ele, eu poderia talvez, ter sido um poeta; ele instigou em mim
este complô de forças obscuras que leva a crer em algo tão absurdo como vocação.”70
(BRETON, 1923, apud LACARELLE, 2005, p. 11), escreve Breton (1974 [1924], p. 245)
em um de seus prefácios, seguindo a força motriz de sua narrativa, seu fiel procedimento
surreal, um acontecimento tendo Vaché como protagonista, no qual ele [Breton] havia
presenciado:

Ele tinha marcado um encontro comigo no dia seguinte na estreia das
“Mamas de Tirésias”. Foi no conservatório Maubel que encontrei Jacques
Vaché. O primeiro ato acabava de terminar. Um oficial inglês promoveu
uma imensa algazarra na orquestra: só podia ser ele. O escândalo do
espetáculo prodigiosamente o instigou. Ele havia entrado na sala com o

“il fait une chaleur accablante – En tranchée la puanteur est atroce – Les cadavres sont innombrables –”
[carta 29: terça-feira - 01/08/1916]
68
“a jugé opportun de m’envoyer une balle – laquelle au lieu de me tuer sans retard a jugé plus humoristique
de faire éclater mês grenades – D’où l’hopital, d’où vous-même – d’où cette lettre.” [carta 07: sábado - 30/
09/1916]
69
“J’ai chaque soir l’appréherion de traverser cette mer d’excréments et d’inondation [...]” [carta 41: sextafeira - 29/12/1916]
70
“Sans lui j’aurais peut-être été un poète; il a déjoué en moi ce complot de forces obscures qui mène à croire
quelque chose d’aussi absurde qu’une vocation.”
67
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revólver em punho e falava em descarregar contra o público. Um “drama
surrealista”, por assim dizer.71

Com a Europa perpetrada por três anos de intenso chauvinismo beligerante, Jacques
Vaché prossegue sua produção epistolar no intento de manter vivo o elã com seus próximos
que se encontravam do lado de fora dos campos de batalha no prelúdio de 1917. Em meios
às estelares explosões promovidas pelos foguetes, homens inebriados pelas vertigens
promovida pela neblina do gás oriundo das granadas, o ruído deflagrado pelos fuzis forjando
inúmeras valas comuns denominada como campos floridos de cadáveres, Jacques Vaché
produz uma nova forma de narrativa em que se mescla realismo crônico, prosa-poética e
‘umor’, forjando uma crônica in loco, prefigurando uma espécie de jornalismo literário e
diário pessoal. Tal composição em nada mudou nos dois anos seguintes ao restabelecer
contato com André Breton:
De tempos em tempos – para não ser o tempo todo suspeito de uma morte
fácil, uma escroqueria ou um tapinha em uma caveira familiar assegurame que sou um velhaco vilão [...] é curioso e divirto-me por adivinhar
como tudo isso se estatelara em meio ao chão – Em todo caso... Aliás...
isso me é demasiado indiferente, pois no fundo – não é engraçado – nem
um pouco engraçado [...] Você tem certeza de que Apollinaire ainda vive,
e que Rimbaud tenha existido? Eu não acredito nisso –.72 (VACHÉ, 1989,
s/p).

O caráter de Vaché que se exprime textualmente o revela enquanto um escroque,
aproveitador de valas, surrupiador da misericórdia, que extrai o riso do irrisível, no qual se
faz consolidar a imagem do Dândi risonho que ecoa pela catábase, uma miscelânea que se
perfaz dentre um homem que ri cujos queloides foram constituídos pelo riso imperativo, pela
largueza de sua gargalhada, com certa dose de tartufaria. Vaché (1989, s/p), em dada medida,
traz em sua grafia uma soma de Pai Ubu em seu ethos e de Gwynplaine e Tartufo em seus
gestos:
“Il me donnait rendez-vous le lendemain à la première de ‘Mamelles de Tirésias’. C’est au conservatoire
Maubel que je retrouvais Jacques Vaché. Le premier acte venait de finir. Un officier anglais menait grand
tapage à l’orchestre: ce ne pouvait être que lui. Le scandale de la représentation l’avait prodigieusement
excité. Il était entre dans la salle revolver au poing et il parlait de tirer à balles sur le public. A vrai dire le «le
drame surréaliste.”
72
“De temps en temps – pour ne pas tout de même être suspect de mort douce, une escroquerie ou un
tapotemant hamical sur quelque tête de mort familière m’assure que je suis un vilain monsieur [...] c’est curieux
et je m’amuse à deviner comment cela tombera à plat – En tout cas... D’ailleurs... Et puis cela m’est assez
indifférent, quant au fond – ce n’est pas drôle – pas drôle de tout [...] Etes-vous sûr qu’Apollinaire vit encore,
et que Rimbaud ait existe? Pour moi je ne crois pas –.” [carta 45: domingo - 29/04/1917]
71
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O umor deriva muito de uma sensação para ser facilmente expressa–
acredito que seja isso – Eu diria mesmo um SENTIDO – também –da
inutilidade teatral (e sem graça) [...] É por isso que os entusiasmos – (no
primeiro momento ruidosos) – outros odiosos – Pois – se temos espírito –
então conhecemos o UMOR – E então tudo – a propósito você nunca
duvidou? – nos é permitido – aliás, tudo isso é muito tedioso.73

Breton em seu primeiro manifesto declara a importância de Vaché em sua vida;
“Vaché é surrealista em mim” (BRETON, 2001 [1924], p. 42) e passados alguns anos, já em
1940, com a publicação da controversa obra “Antologia do Humor Negro” Breton exprime
seu ponto de vista acerca da personalidade do poeta nantense na qual ele [Vaché] “[...] usa
um enfeite de pura simulação como uma rede de imposturas que põe por cima de si; uma
extraordinária lucidez confere às suas relações uma feição insólita, voluntariamente
macabra, inquietante ao máximo” (BRETON, 1973 [1940], p. 374) e ressalta: “O homem
que foi pintado, deitado numa espreguiçadeira, tão no estilo fin de siècle, para não perturbar
as coleções dos psicólogos, era o menos desassossegado, o mais sutil de todos nós.”
(BRETON, 1969, apud. RICHTER, 1993, p, 238). As palavras de Breton fazem soar o
alarme de alerta do quão tênue, frágil e porosa é a noção de fin de siècle utilizada como mote
deste primeiro experimento capitular. Todavia Eugen Weber ressalta que aquilo que se pode
compreender como fin de siècle para alguns, pode ser a Belle Époque para outros, no qual
Vaché estava inserido aos olhos do Papa do Surrealismo.
Breton, não somente promove uma suspensão da noção do real, por conseguinte da
verdade, mas sua exacerbação levada ao limite, lançam-no não somente como um leitor das
cartas de Vaché, mas como seu possível coautor, produzindo aquilo que muitos
pesquisadores e estudiosos denotam como produção de falsas-verdades, simulacros
epístolares como se vê neste extrato a respeito de uma suposta confissão de Jacques Vaché:
“Oponho-me ao fato de morrer em tempos de guerra [...] Hei-me de morrer quando me
apetecer... Mas quando for, há de ser acompanhado. Morrer só deve ser muito aborrecido...
De preferência, com um dos meus melhores amigos” (BRETON, 1973, p. 374-375). No
verão de 1949, mais especificamente em uma quinta-feira, 25 de agosto, Breton envia uma
carta à irmã de Vaché, Marie Louise confessando seu profundo afeto e respeito ao poeta

“[...] l’umour derive trop d’une sensation pour ne pas être três difficilement exprimable – Je crois que c’est
une sensation – J’allais presque dire un SENS – aussi – de l’inutilité théatrale (et sans joie) de tout [...] Et
c'est pourquoi alors les enthousiasmes – d'abord c'est bruyant – des autres sont haïssables – Car – n'est-ce
pas – nous avons le Génie – puisque nous savons l'UMOUR – Et donc tout – vous n'en aviez d'ailleurs jamais
doute? – nous est permis – tout ça est bien ennuyeux, d'ailleurs.” [carta 45: domingo - 29/04/1917]
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proto-dadá: “Seu irmão foi o homem que mais amei no mundo e que, sem dúvida, exerceu
sobre mim uma enorme e definitiva influência”74 (VACHÉ, 1989, s/p).
As palavras de Breton são importantes enquanto correspondente, por trazerem com
elas seu peso testemunhal e factual-ficcional que emergem dentro do próprio contexto que
aqui se pretende evidenciar. Todavia outros estudiosos e pesquisadores produziram um rico
arsenal crítico a respeito da obra de Jacques Vaché nas últimas décadas, na qual divulgaram
textos inéditos anteriores à guerra, compostos pelo “Grupo de Nantes”, promovendo assim
novas possibilidades hermenêuticas acerca da trajetória deste enigmático poeta nantense.
Jeanne Derrien deixou um testemunho a respeito de Jacques Vaché no crepúsculo de sua
vida. Segundo Derrien (PIGEARD, in. VACHÉ, 2015, p. 12):

[...] sob a influência de Breton, Jacques Vaché se teria deixado aprisionar
em um personagem que em nada lhe correspondia [...] Jacques Vaché é um
homem contrariado, travado, ele busca saídas. Ele tem obsessão pelo
movimento, pelo percurso.75

O ‘umor’ caraterístico de sua tessitura textual, jamais perde o tom da acidez e
corrosão. À sua mãe envia uma epístola enunciando ter reconhecido um sujeito que há muito
lhe parecia familiar, talvez teria sido apresentado a ele em tempos pretéritos: “[...] Eu
tropecei contra um corpo – ao menos parecia um – cadáver completamente nu – e após
inspeção reconheci ser o de um cristo abatido do seu amuleto – Assim lembrei-me de um
conhecido calvário antigo”76 (VACHÉ, 1989, s/p). Ainda em meados da primavera, Vaché
escreve à enfermeira Jeanne Derrien na qual relata em tom satírico a vivência do campo de
batalha, não obstante, finaliza seu texto com seu suave e prosaico lirismo acerca de um
bombardeio em meados de um entardecer:
Um pavio colocado acima deveria ser queimado pelo fogo e então bum! –
Os ingleses saltam pelo ar em muitos pedaços – (um presente incrível para
dar a uma criança) – mas estamos atentos a tudo [...] Um pôr-do-sol
esplêndido, era divertido ver a enorme tulipa de fogo levantar o solo e se

“Votre frère est au monde l’homme que j’ai le plus aimé et qui, sans doute, a exercé la plus grande et la plus
définitive influence sur moi.” [carta (a): quinta-feira - 25/08/1949]
75
“[...] sous l’influence de Breton, Jacques Vaché se serait laissé emprisioner dans un personnage qui ne lui
correspondait pas [...] Jacques Vaché est un jeune homme contrarié, entravé, il cherche des échappées.”
76
“[...] J’ai buté contre un corps ou – semblait-il – cadavre entièrement nu – et qu’après inspection j’ai reconnu
être celui d’un christ abattu de son emblème – Je me suis ainsi rappelé un ex-certain calvaire connu.” [carta
47: domingo - 29/04/1917]
74
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transformar em um grande saca-rolhas de pesada fuligem sobre o
crepúsculo77 (VACHÉ, 1991, s/p).

Vaché prossegue sua lírica prosa entonando as cores que eclodem das bombas, dos
morteiros, as labaredas encorpadas de névoas fumegantes em simbiose com o crepúsculo da
estação primaveril. Jacques Vaché, em um estado de vislumbre, lança sob sua pena uma
epifania ao deparar-se com um esplendor repousante que se faz ostentoso sobre a campina,
e que marca como um dos mais belos excertos de seu epistolário: “[...] Um horizonte um
pouco malva em seguida transformado em um rosa desbotado e de repente manchado por
um belo negror aveludado – ou um vermelho alaranjado moribundo que morre de prazer”78
(VACHÉ, 1991, s/p).
No mês seguinte, Jacques Vaché envia uma epístola a Théodore Fraenkel, que
carinhosamente ele o chamava de “povo polaco”. O tom confessional traz, além de uma sutil
ironia acerca de sua condição, algo demasiadamente íntimo, realça por vezes sua oscilação
em seu flerte com a morte. Sua sentença, “Eu ficaria chateado em morrer assim tão jovem.”79
(VACHÉ, 1989, s/p), destacada do corpo epistolar, infere um certo desgosto, um tilintar de
vida em si que se faz sutilmente enunciar em meio ao seu escárnio beligerante.
A França, que tanto Vaché conhecia, estava imersa em uma adversa atmosfera. Foi
nela impressa pela façanha humana, nas planícies e nas praias de Royan uma nova faceta; o
fin levado ao extremo, pelos ânimos imperativos e beligerantes dos homens, fez abrigar
outras espécies, na qual Vaché se recorda como uma antiga trincheira de batalha: “um grande
dia, nesta planície que a conheci arruinada, e coberta de carniça, bem-vindas às moscas
verdes, amantes de cadáveres – [...]”80 (VACHÉ, 1989, s/p).
Tais composições narrativo-textuais lançam a prosa em uma confusa miscelânea de
gêneros e exploração de limites pelos liames das concisas e sintéticas expressões que o
formato epistolar exige. Faz-se denotar limiares narrativos como o ‘umor’, a lírica, a prosa,

“Un fil placé au-dessus devait être brûlé par le flamme et puis poum! – Les anglais sautent en l’air en
plusieurs pièces – (superbe cadeau à faire à un enfant) – mais on a l’œil [...] Un coucher de soleil splendide,
c’était amusant un peu de voir la tulipe enorme de feu soulever le sol et se changer en gros tire-bouchon de
suie lourde sur le couchant.” [carta 20: segunda-feira - 30/04/1917]
78
“[...] Un horizon un peu mauve et puis vieux rose toup à coup taché d’un beau noir velouté – ou de roux
mourant qui se meurt à plaisir.” [carta 24: quarta-feira - 23/05/1917]
79
“[...] Je serai ennuyé de mourir si jeune.” [carta 51: segunda-feira - 04/06/1917]
80
“[...] un, grand jour, dans cette plaine que j’avais connue bouleversée, et couverte de charognes, bienvenues
des mouches vertes, amoreuses de cadavres – [...]” [carta 52: quinta-feira - 14/06/1917]. Vale observar que tal
posicionamento corrosivo de Vaché para com os mortos estará presente em seu olhar para com os artistas em
sua carta nº 69.
77
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em fluxos que peregrinam pelos textos, em uma relação de proximidade e distanciamento.
Ilhas de grafias que compõem a implosiva miríade de nosso Dândi desenvolto Jacques
Vaché.
“Quando a arte é contra a própria arte, destrutiva e autocorrosiva, o suicídio se
transforma na consequência lógica. Duplamente lógica, já que, quando a arte se confunde
com o gesto, então a vida ou, pelo menos, o comportamento do artista é a sua obra”, escreve
Alvarez (1999, p. 223) acerca da obra-vida de Jacques Vaché. E conclui que, sendo a arte
algo inútil e sem valor, a vida por consequência lógica perde seu sentido valorativo. Não
obstante, já que os dadaístas não produzem segundo qualquer lógica, pode-se inferir que,
tanto a obra quanto a vida são uma “anedota lógica”. Sob tal perspectiva teria vivido Jacques
Vaché:
[...] típica figura de fin de siècle, elegante, requintado, excêntrico [...]
Vaché era ao mesmo tempo um dândi, um janota e un immoral violent que
talhava sua vida aos moldes de uma selvagem comédia ubuesca. Alegava
que seu princípio orientador era o “umore” querendo dizer com isso que,
alcançando um certo estágio de iluminação, a futilidade da vida se torna
cômica. Mas seu estilo particular de comédia estava cercado de ameaças,
já que o humorista – ou “umorist” – como o pai Ubu, cultivava
voluntariamente uma espécie de estupidez perversa e destrutiva. Era a
comédia do desespero perfazendo o ciclo completo do nonsense
(ALVAREZ, 1999, p. 223-224).

Tal qual Arthur Cravan, e Jacques Rigaut, Jacques Vaché é um homem de seu
tempo e traz consigo todas as pistas, lastros e rastros que marcam a exuberância do excesso,
da gastura, da impostura que rasga o século XX adentro, por intermédio de vivências
demasiadamente suspensas e que se exprimem no fin de siécle. No que tange ao plano da
estética, mais especificamente à produção das obras de arte (literárias ou pictóricas) e ao seu
respectivo campo de significação, Vaché (1989, s/p) é categórico em sua postura radical em
seu paroxismo aporético:
A ARTE certamente, não existe – nesse sentido é inútil dizer besteiras –
Fazemos arte – porque é assim e não de outra forma [...] Então não
gostamos nem de ARTE, nem de artistas (abaixo Apollinaire) E como
TOGRATH TEM RAZÃO EM ASSASSINAR O POETA! [...]
Modernidade também constante e morta em cada madrugada – Nós
ignoramos MALLARMÉ, sem ódio – mas ele está morto [...] OH DEUS
ABSURDO! – pois tudo é contradição – não? – e será o umore aquele que
pela oculta e dissimulada vida que tudo oculta nem sempre se deixará ser
apanhado [...] e será o umore aquele que sentirá a lamentável lorota dos
[51]

símile-símbolos universais [...] como o assassinato – e sem lirismo
satânico.81

Esta corrosiva insígnia, indelével de sua escrita, expressa a peculiar celeuma de seu
ethos, de sua trajetória e do seu tempo; fin de siècle que, para certos espíritos mais sensíveis
aos odores, ao tatear deste sagaz período, trepidam em oscilantes sensações e
temperamentos. Vaché, não diferente de Cravan ou de Rigaut, traz dentro de si a capacidade
de absorver certas vertigens aromáticas trazidas pelos ventos do tempo, uma Belle Époque
que, mesmo não vivida em sua presença temporal-corporal, lá estava ela submersa em si e
vislumbrando o fin com seu ‘umor’ de Ubu – ‘umor’ este que se conjuga heteróclito, tal
como se revela em uma carta enviada à sua mãe: “– Sempre no calor da minha cama, com
um pouco de febre e dor de cabeça à noite – Sofro sobretudo de tédio, em uma vasta tenda
sombria”82 (VACHÉ, 1989, s/p) e então, ao final do inverno de 1918 escreve ele à mesma
destinatária sobre sua condição mundana: “Há algum tempo estou isolado do mundo nesta
bela doçura hipócrita”83 (VACHÉ, 1989, s/p).
A ácida crítica aos valores civilizacionais daquilo que se entendia como a “moral e
os bons costumes” realçam a erosão dos valores burgueses, através de outras possibilidades
de vida. Este processo de um certo mal-estar cultural era visto, compreendido, interpretado
e partilhado apenas por aqueles que ainda estavam imersos em um sentimento de nostalgia,
acerca de antigos valores que neste contexto não orientava mais a vida dos homens de então.
Detectou-se o “sem fundo” dos fundamentos que fundavam os valores. Não havia mais
sentido em levar no bolso uma pesada bússola, cujo dipolo perdeu seu campo magnético.
Vaché é o correspondente desta radicalização encarnada, era um soldado, não
obstante, estava além de qualquer soldo. Enquanto um agente subversivo da linguagem e
dotado de uma astúcia, subvertia com sua delicada acídia as ordens e exigências das patentes
a ele direcionadas: “[...] ele é a encarnação de um fenômeno. Ele não poetisa a guerra, mas
é poesia na guerra. Não se opõe a qualquer lirismo, a nenhuma exaltação ao frenesi guerreiro,

“L’ART n’existe pas, sans doute – Il est donc inutile d’en chanter – pourtant! on fait de l’art – parce que
c’est comme cela et non autrement [...] Donc nous n’aimons ni l’ART, ni les artistes (à bas Apollinaire) ET
comme TOGRATH A RAISON D’ASSASSINER LE POÈTE! [...] Modernité aussi donc constante et tuée chaque
nuit – Nous ignorons MALLAMÉ, sans haine – mais il est mort [...] O DIEU ABSURDE! – car tout est
contradiction – n’est pas? – et sera umore celui qui toujours ne se laissera pas prendre à la vie cachée et
sournoise et cachée de tout [...] et sera umore celui qui sentira le trompe-l’œil lamentable des simili-symboles
universels [...] comme l’assassinat – et sans lyrisme satanique.” [carta 58: sábado - 18/08/1917]
82
“– Toujours au chaud dans mon lit, avec un peu de fièvre, et de mal de tête le soir – Mais je souffre surtout
de l’ennui, dans une vaste tente sombre.” [carta 61: sábado - 27/10/1917]
83
“Il y a quelques temps que je suis isolé du monde dans ce beau patelin.” [carta 65: sexta-feira - 15/03/1918]
81
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mas a uma temível empreitada de dessacralização dos símbolos”84 (PIGEARD, in. VACHÉ,
2015, p. 11). Assim se constituíram as linhas e os traços de suas cartas, textualidades
arranjadas em ambientes nada literários, adversidades na qual, sua caligrafia exprime em
suspiros textuais, mesmo sendo este imerso de gases asfixiantes, de valas com seus odores
nada florais, de dormitórios repletos de dejetos; ainda assim um lugarejo de onde o suspiro
literário de Vaché se evidenciou:
Jacques Vaché foi um escritor dos tempos de guerra, não um guerreiro
escrevendo [...] As cartas de guerra são mensagens enviadas deste lugar
onde a literatura não pode ser escrita, onde prosperidade é proibida. Elas
podem ser lidas como traços sutis, pontilhados, de uma intenção literária,
formando uma imagem pouco fiel desta, mas que a situa no campo dos
possíveis85 (JOUANNAIS, 2009, p. 40).

Vaché, assim apropriou-se de uma narrativa sumamente epistolar um parti pris do
‘umor’ com perspicácia, tornando-a artífice de uma lúcida derrisão composta de um apurado
olhar sobre o mundo a sua volta, sobre si, tal como aponta Philippe Pigeard (In. VACHÉ,
2015, p. 11), e exprime:
O umor não é necessariamente engraçado e Jacques Vaché nada tem de
artista. [...] Mais que uma reviravolta do espírito, o umor é uma disposição
particular a respeito de si e dos outros. É uma arte da distância para se ter
sempre afastado de toda empatia, de toda benevolência, para escapar da
menor comoção; uma aptidão em deixar cair o cutelo da derrisão, a
princípio sobre si.86

Seu “erro crasso” em exprimir em sua grafia o ‘umor’ sem h, revela não somente a
profunda ressonância do Ubu Rei, cria de Alfred Jarry, como seu propósito em produzir uma
miscelânea entre os sentidos: o humor enquanto fenômeno produzido pela anedota, pelo
gesto calculado e/ou pelos miúdos incidentes que testemunhamos alhures que nos faz rir

“[...] il en est une incarnation phénomène. Il ne poétise pas la guerre, il est la poésie dans la guerre [...] Il
n’oppose aucun lyrisme, aucune exaltation à la frénésie guerrière, mais une redoutable entreprise de
désacralisation des symboles.”
85
“Jacques Vaché fut un écrivain de temps de guerre, nom pas un guerrier écrivant [...] Les lettres de guerres
sont donc des messages envoyés de cet endroit où la littérature ne peut s’écrire, où la prospérite lui est
interdite. Elles peuvent être lues comme les traces subtiles, en pointillé, d’une visée littéraire, formant une
image peu fidèle de celle-ci mais qui la situe dans le champs des possibles.”
86
“L’umour n’est pas forcément drôle et Jacques Vaché lui-même n’a rien d’un comique troupier [...] Plus
qu’une tournure d’esprit, l’umour est une disposition particulière à l’égard de soi et des autres. C’est un art
des distance pour se tenir toujours à l’écart de toute empathie, de toute bienveillance, pour fuir le moindre
attendrissement; une aptitude à laisser le couperet de la dérision tomber, et d’abord sur soi.”
84
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diante da tragédia alheia. E o humor enquanto sinônimo de temperamento, tal como
explanada

na

teoria

de

Hipócrates,

cujo

perfazimento

expõe-se:

sanguíneo

(expansivo/impulsivo) – fleumático (dócil/indiferente) – colérico (abrupto/explosivo) e o
melancólico (tristonho/implosivo).
Para além de seu gesto em confundir o significado por seu ‘umor’, expondo seu
caráter limítrofe do que se entende por humor em uma instância subjetiva, convergente
sumamente a ele próprio, Bertrand Lacarelle (2005, p. 11), vai além em sua análise, expondo
o impacto de sua personalidade “ubuesca-umoresca” para com sua relação com a linguagem
e a realidade da guerra:
Esse dândi das trincheiras soube desde muito cedo transformar a realidade
– então sinônimo de morte e de tédio – em fantasia ubuesca, e abrir a
linguagem às forças do inconsciente [...] Sua única real concepção, o
‘umor’, o sentido de inutilidade teatral, torna-se divisa insubmissa à
realidade.87

Em meados da primavera de 1918, Jacques Vaché escreve outra carta a André
Breton cuja essência narrativa encontra-se em profunda sintonia daquela enviada em 18 de
agosto de 1917. Nela o dândi das trincheiras faz-se novamente meteoro em seu desenvolto
ataque aos ditames artísticos de outrora e de seu tempo:
Decididamente estou muito longe desta gente literária – mesmo de
Rimbaud, temo eu, caro amigo – A ARTE É UMA TOLICE – Quase nada
é tolice – a arte tem de ser algo engraçado e um tanto fastidioso [...] Que
tudo é divertido – muito divertido, é verdade – como tudo é divertido! – (e
se nos matássemos também, ao invés de irmos embora?) [...] Mas oponhome a morrer em tempos de guerra – Passo a maior parte dos meus dias a
caminhar por lugares impróprios, de onde vejo as belas explosões.88
(VACHÉ, 1989, s/p).

“Ce dandy des tranchées a três tôt su transformer la réalité – alors synonyme de mort, tourjours d’ennui –
en fantasie ubuesque, et ouvrir le language aux forces de l’inconscient [...] Sa seule véritable conception,
l’Umour, le sens de l’inutilité théâtrale, est devenue la divise des insoumis à la réalite.”
88
“Décidement je suis três loin d’une foule de gens littéraires – même de Rimbaud, je crains, cher ami – L’ART
EST UNE SOTTISE – Presque rien n’est une sottise – l’art doit être une chose drôle et un peu assommante
[...] Que tout est amusant – três amusant, c’est un fait – comme tout est amusant! – (et si l’on tuait aussi, au
lieu de s’en aller?) [...] Mais j’objecte à être tué en temps de guerre – Je passe la plus grande partie de mes
journées à me promener à de endroits indus, d’où je vois les beaux éclatements.” [carta 69: quinta-feira 09/05/1918]
87
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Seu paroxismo expresso de maneira axiomática aporia, traz uma fórmula
sutilmente convidativa; “e se nos matássemos ao invés de irmos embora” somado ao
“oponho-me a morrer em tempos de guerra” imprime a aporia de si, revela seu ininterrupto
estado agonístico, desenvoltura levada ao limite da fantasia ubuesca que forja um mundo
outro, desconhecido, que para muitos homens ordinários de seu tempo pode ser considerado
como lugarejo inóspito, incômodo que se esvai mundo afora sob a tessitura epistolar com
tonalidades soturnas e risonhas: “Tenho muitos assassinatos engraçados para lhe contar [...]
Sonho com boas Excentricidades bem sentidas, ou algumas boas e engraçadas artimanhas
que produzem muitas mortes, e tudo em trajes leves e muito claros.”89 (VACHÉ, 1989, s/p),
escreve ele ao povo polaco, Théodore Fraenkel.
No mês de novembro, a estação outonal compõe a imagem de uma Europa em
ruínas que perpassa por um processo de armistícios, rendições e uma fatídica contagem de
perdas, danos e corpos. Vaché encontra-se em Bruxelas e envia, ao que tudo indica sua
última epístola a André Breton, na qual infere certo ar reminiscente, porém com olhos para
um amanhã enquanto sobrevivente de guerra:

Creio lembrar-me que, em acordo, tínhamos decidido deixar o MUNDO
em uma semi-ignorância espantosa até por alguma satisfatória ou talvez
escandalosa manifestação. Todavia, e naturalmente, reporto-me a você
para preparar as vias deste Deus decepcionante, pouco zombador e terrível
– Como será engraçado – você verá, se este ESPÍRITO NOVO se
enfurecer! [...] As coisas lindas que nós podemos fazer – AGORA!”90
(VACHÉ, 1989, s/p).

Junto a esta última epístola a Breton, Jacques Vaché envia um pequeno extrato
textual, um epíteto intitulado Blanche Acétylène (“Branco Acetileno”) que sutilmente revela
sua mais íntima e subterrânea intenção. Apesar das inúmeras especulações e interpretações
divergentes sobre o fin de Jacques Vaché, um aspecto mostra-se consensual; de que seu
anseio pela morte era algo recorrente em suas correspondências, mesmo de forma
subjacente. Tal epíteto evoca de maneira salutar, seu emudecimento que estaria por vir:
“J’ai pourtant bien des assassinats amusants à vous conter [...] Je rêve de bonnes Excentricités bien senties,
ou de quelque bonne fourberie drôle qui fasse beaucoup de mort, le tout en costume moulé três clair [...]”
[carta 70: segunda-feira - 12/08/1918]
90
“Je crois me souvenir que, d’accord, nous avions résolu de laisser le MONDE dans une demi-ignorance
étonnée jusqu’à quelque manifestation satisfaisante et peut-être scandaleuse. Toutefois, et naturallement, je
m’en rapporte à vous pour preparer les voies de ce Dieu décevant, ricaneur, un peu, et terrible – Comme ce
sera drôle, voyez-vous, si ce vrai ESPRIT NOVVEAV se déchaine! [...] Les belles choses que nous allons
pouvoir faire – MAINTENANT!” [carta 79: quinta-feira - 19/12/1918]
89
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“MINHA APOPLEXIA!!! N.B.*– As leis, no entanto, se opõem ao homicídio Voluntário (e
isso para a moral... sem dúvida?)”91 (VACHÉ, 1989, s/p).
Com o fim da guerra, Vaché retorna à sua cidade natal, as correspondências não
mais são escritas. Agora Vaché não mais relata a respeito dos excessos e da gastura
experimentados dentre os belicosos campos. Sua grafia não mais explora as floridas
trincheiras, as moscas canibais, a névoa de gases tóxicos ou as explosões estelares. Seus
limites são explorados em outros rincões. Ele trafega em acomodações mais suntuosas, longe
dos regimentos, acampamentos e tendas. Os teatros, cafés, casas clandestinas de ópio e hotéis
luxuosos tornam-se seu novo lar em sua perpétua busca por diversos festins.
Um colega de farda americano chamado Woynow, apresentou a Paul Bonnet e a
Jacques Vaché os mais recônditos e clandestinos locais de venda de substâncias
alucinógenas, para que então se iniciasse a uma extensa e intensa noitada. O ex-combatente
de guerra Paul Bonnet é convidado pelo seu melhor amigo Jacques Vaché a se juntar a ele
no Grand Hôtel de France, localizado na região central de Place Graslin, para lá
organizarem suas festas. Lá reservaram o quarto nº 34 do 2º andar. Dias e noites de muita
celebração são regadas com muito álcool, ópio, heroína, jazz e mulheres em nome do
armistício e pelo fim da guerra. O convite foi feito, foi aceito, e a melhor das amizades
consumou-se na tarde de domingo do dia 6 de janeiro de 1919. Às 18 horas, Woynow entra
no quarto:
Emerge após uma descida aos infernos sem concessão. Não houve
despertar, a campainha que separa a inconsciência da consciência, apenas
um clique, um estalido instintivo no nevoeiro. Ambos, ali, sobre a cama,
nus. Um resmungo. Jacques Vaché agoniza. O outro está apagado, de um
branco cadavérico, Paul Bonnet está morto. Não é verdade. Impossível. A
porta! Onde é a porta? O americano encontra a jovem recepcionista. Ela
fica mais aflita que ele quando o vê. Ele grita. Socorro, rápido! O diretor
do hotel chega no quarto. Ele entendeu. Ele chama o médico da rua
Voltaire com urgência. O doutor de la Rochefordière abre a janela, coloca
o sobrevivente que geme nas costas. Ele segura seu rosto com ambas as
mãos, tenta reanimação. Ele pressiona seu tórax, procura fazê-lo respirar.
O americano grita. Salve-o! Salve-o! Salve o grande Jack the fire my god!
O médico faz o que pode. Ele aplica conscientemente o único método que
possa salvar este jovem, lindo como anjo, que parte. Ele parte. Partiu. O

“MON APPOPLEXIE!!! N.B.*(note bien, trad; nota) – Les lois, toutefois, s’opposent à homicide Volontaire (et ceci
pour morale... sans doute?).”
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americano chora. As asas do anjo se dobram. O anjo caiu. Jacques Vaché
o dândi está morto.92 (PAJOT, 2002, p. 70).

Este acontecimento marcou a história de duas correntes estéticas de vanguarda do
início do século XX: o Dadá enquanto implosão manifesta para com as artes em sua
pretensão de totalidade, genialidade e magnificência e por consequência da vida mesma
enquanto instância do risível em sua insignificância satírica e mortal. E o Surrealismo que
procurou instaurar uma nova crença forjada da ruína deixada pelos niilistas-estéticos de
Zurique, forjando assim, pela composição textual de Breton, a lenda de Jacques Vaché como
um sujeito perpetrado pela ânsia do impossível, para além do real, suprarreal, no qual seu
corpo, o catalizador de tal experiência extasiante, transitou em um hiato de tempo naquele
momento derradeiro com sua convidativa substância opiante:

O seu destino parece ter adquirido um significado simbólico para este
círculo de intelectuais. Seu desprezo pela vida e pela morte cai como uma
sombra sobre este grupo francês de literatos. A ideia do suicídio reaparece
com frequência, tanto na literatura (Aragon), como na vida real (Rigaut
matou-se anos mais tarde). Ao que tudo indica, Vaché influiu na forma que
Dadá assumiu durante a sua derradeira florescência (RICHTER, 1993, p.
238).

Das epístolas de Vaché reorganizadas com toda acuidade primeiramente por Jean
Sarment em 1922, em seguida, oitenta anos depois pelos Virmaux em 1982, por Michel
Carassou em 1986 e por fim por Georges Sebbag em 1987, nas quais, muitas destas epístolas,
Jeanne Derrien nunca antes havia obtido contato, escreve: “Eu começo a crer, pelo que tenho
lido, que Jacques organizou sua morte”93 (SEBBAG, 1991, p. 28). Desde então, assim fazse cercado de polissemia o ato deste dândi das trincheiras: ora como “o supremo gesto

“Woynow émerge après une descente aux enfers sans concessions. Il n’a pas eu de réveil, la sonnerie qui
separe l’inconscience de la conscience. Juste un déclic, un, craquement instinctif dans le brouillard. Les deux,
là, sur le lit. ils sont nus. L’un râle. Jacques Vaché agonise. L’autre est éteint, d’un blanc cadavérique, Paul
Bonnet est mort. Ce n’est pas vrai. Pas possible! La porte! Où est la porte? L’Américain retrouve la jeune
femme de l’accueil. Elle est plus affolée que lui quand elle voit son visage. Il hurle. Des secours, vite! Le
directeur de l’hôtel débarque dans la chambre. Il a compris. Il appelle le docteur de la rue Voltaire en urgence.
Le docteur de la Rochefordière ouvre la fenêtre, met le survivant qui gémit sur le dos. Il s’empare de son visage
à deux mains, tente la réanimation. Il lui appuie sur le thorax, cherche à le faire respirer. L’Américain crie.
Sauvez-le! Sauvez-le! Sauvez le grand Jack the fire my god! Le docteur fait ce qu’il peut. Il applique
consciencieusement la seule méthode qui puisse tirer d’affaire ce jeune homme, beau comme un ange, qui s’en
va. Il s’en va. Il est parti. L’Américain pleure. Les ailes de l’ange se replient. L’ange s’est écrase. Jacques
Vaché le dandy est mort.”
93
“Je commence à croire, d’aprés ce que j’ai lu, que Jacques avait organisé sa mort.”
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dadaísta, a derradeira piada psicopática: o suicídio e duplo assassinato” (ALVAREZ, 1999,
p. 224), ora como aquelas flores “[...] que desabrocham especialmente obituários nos
tinteiros”94 (BRETON, in. PIERRE, 1974, p. 240).
Tal gesto suicidário faz realçar uma questão interna no Dadá parisiense. A escolha
que perturba Hamlet transita entre os dadaístas: se Dadá é a imanência da indiferença, do
blasé gestual, escolher matar-se tal como manter-se vivo não seria um “atuar”
indiferentemente, mas sim importar-se, apostar, lançar a moeda para o alto, tendo como
fundamento a escolha já inferida no pretérito instante? “[...] Morrer... dormir... mais nada
[...]” (SHAKESPEARE, 2008 [1599-1601], p. 572), é a escolha de Dadá; “Morrer... dormir...
dormir... Talvez sonhar [...]”, (SHAKESPEARE, 2008, p. 572), e, por conseguinte relatar
tais sonhos, esta seria a escolha do surrealismo; a aporia se mantém mais vivaz do que nunca.

1.3.

“Fui iniciado na guerra, que é algo espantoso – estética, lírica, esportiva”
Na “idílica” zona neutra fora da guerra na qual Cravan se esquivava e Vaché e

Rigaut lutaram, surge um eco estranho, um intrigante e enigmático fonema que contém uma
polissemia de sentido, ausente de genealogia acerca de sua origem, oferece um fino teor
satírico sobre o termo que leva o nome deste movimento; o Dadá nasceu “sem umbigo”, não
somente no que tange a sua genesis, mas no fato que ser cria de uma diáspora inscrita na
história por jovens desertores; Dadá nasceu clandestino. Assim, se desconhece a origem de
seu nome de batismo, cuja cidade de seu nascimento, objeto de “abuso” por diversos rapazes
“mal intencionados”, deu à luz uma criatura, cujo nome que se repete uma sílaba composta
da primeira vogal e da terceira consoante de nosso alfabeto; criatura risonha, loquaz,
autodestrutiva, portadora de quimerismo, ofereceu ao mundo que ela tinha de melhor. Para
Hans Arp:

Tzara encontrou a palavra Dadá em 8 de fevereiro 1916 às 6 horas da noite;
estava eu presente com meus 12 filhos quando Tzara pronunciou pela
primeira vez este nome que desencadeou em nós um legitimo entusiasmo”
[...] Huelsenbeck diz: A palavra Dadá foi descoberta por acaso em um
dicionário alemão-francês por mim e Hugo Ball, quando nós procurávamos
um nome para o teatro de Madame Le Roy, cantora do Cabaret. Dadá
significa em francês: cavalinho de pau. Impressiona por sua brevidade e
seu poder sugestivo. Dadá logo tornou-se a insígnia de tudo aquilo que
94

“[...] qui éclosent specialement pour les articles nécrologiques dans les encriers.”

[58]

tínhamos lançado como arte no Cabaret Voltaire. [...] Marcel Janco: Eu
trabalhava durante o dia e passava as noites no Cabaret. Certo dia, fui ao
café Bellevue onde nos encontrávamos frequentemente, ao meio-dia, e
soube que Tzara tinha encontrado um nome para o grupo que todos haviam
aceitado. Tzara havia encontrado a palavra no Larousse. Ela foi aceita pois
representava o sentimento de inocência, o sentido de pureza, de arte
natural, de arte intuitiva. Tzara: O fato de ter escolhido DADÁ para título
de minha revista, em 1916, na Suíça, não representava nada de anormal:
Eu estava com amigos: pesquisava em um dicionário uma palavra
apropriada de boa sonoridade em todas as línguas. [...] para Huelsenbeck
em Berlim, em 1920: Uma palavra nasceu, não se sabe como... DADÁ
DADÁ... juramos amizade sobre a nova transmutação, que não significava
nada95 (DACHY, 2011, p. 96-98).

Sem qualquer referência ao cavalo oco usado como estratégia pelos gregos para
adentrar na cidade troiana, o “cavalo”96 (RICHTER, 1993, p. 35) de Zurique é tão somente
um balbuciar fonético infantil, um eco; Da...da, acidentalmente encontrado em um dicionário
por não se sabe quem, e que, ao adentrar na zona neutra suiça, dá nome próprio ao percurso
implosivo e belicoso em uma outra instância da vida, a vida na linguagem e nas artes,
imprimindo sua gratuidade gestual da glote, proporcionando uma sonoridade complementar
às baionetas, às bocas dos canhões, os gritos, uivos e sussurros sinfônicos que ecoavam das
trincheiras alhures onde se encontravam Vaché e Rigaut.
Dá-se início a Primeira Guerra Mundial em 1914 e dois anos depois, no exato 1º de
fevereiro de 1916 torna-se mise-en-scène de um dos mais expressivos e influentes
movimentos artísticos de vanguarda, o Dadaísmo. Composto por jovens artistas-arteiros das
mais diversas regiões da Europa, refugiavam-se das convocações militares, desobedecendo
“Tzara a trouvé le mot Dada le 8 février 1916 à 6 heures du soir; j’étais présent avec mes 12 enfants lorsque
Tzara a prononcé pour la première fois ce nom qui a déchainé en nous un enthousiasme legitime». [...]
Huelsenbeck dit: «Le mot Dada a été découvert par hasard dans un dictionnaire allemand-français par Hugo
Ball et moi, alors nous cherchions un nom de théâtre pour Mme Le Roy, la chanteuse du Cabaret. Dada signifie
en français: petit cheval de bois. Il impressionne par sa brièveté et son pourvoir suggestif. Dada devint vite
l’enseigne de tout ce que nous avons lancé comme art au Cabaret Voltaire». [...] Marcel Janco: «Je travaillais
pendant la journée et je passais mes soirées au Cabaret. Un jour, je suis allé au café Bellevue où nous nous
retrouvions souvent dans l’après-midi, et j’ai apris que Tzara avait trouvé un nom pour le groupe que tout le
monde avait accepté. Tzara avait trouvé le mot dans le Larousse. Il a été accepté parce qu’il représentait ce
sentiment de naïvete, ce sens de pureté, d’art naturel, d’art intuitif». [...] Tzara: «Le fait d’avoir choisi DADA
pour titre de ma revue, en 1916, en Suisse, n’a rien d’anormal: j’étais avec des amis, je cherchais dans un
dictionnaire un mot approprié aux sonorités de toutes les langues». [...] par Huelsenbeck à Berlin, en 1920:
«Un mot fu né, on ne sait pas comment DADA DADA on jura amitié sur la nouvelle transmutation, qui ne
signifie rien.”
96
“Alguns afirmam que a palavra foi ‘descoberta’ ao se abrir a esmo uma página do dicionário, outros
asseguram que ela significa cavalo de balanço, enquanto o próprio Ball deixa todas as explicações em aberto,
‘Dadá, em romeno, significa sim, sim; em francês, cavalo de pau. Para os alemães, a palavra é um sinal de
ingenuidade tola e disparatada, e de simpatia, cheia de alegria procriadora, pelo carro de criança’”
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os mandos das patentes institucionais, fazendo do coração da Suíça, na cidade neutra, mas
especificamente na Rua dos Espelhos nº1 (Spiegelgasse) um pulsante Cabaret, cuja fachada
levava o nome de um dos mais sagazes pensadores franceses do período das luzes, Voltaire.
Produzindo a antiprodução através dos gestos e atos que em nada correspondia aos
critérios estéticos ou estilísticos de outrora, já traziam, em seu espírito despretensioso e
efêmero de seu fazer, a explosão de todos os critérios e preceitos das escolas e movimentos
artísticos que o precedeu. Dadá é o prelúdio dos tempos vindouros, uma brincalhona ameaça,
não somente às artes e seu caráter de atemporalidade, mas também aos próprios valores
herdados do iluminismo constituintes da sociedade ocidental.
Diferentemente de todos os movimentos artísticos precedentes, nos quais seus
critérios e caracteres distintivos encontram-se delimitados e expostos em suas respectivas
produções, o Dadá e sua anti-produção só se faz plausível caracterizá-lo justamente por
aquilo que está fora dele, logo, por aquilo que ele não é. Neste sentido, o Dadá exige daquele
que busca um fóton de apreensibilidade de si e de seu não-fazer, um olhar atento a tudo que
há de exterior a ele. Observar o vão entre um quadro e uma escultura, observar os vãos que
estas mesmas obras possuem e que se esforçam por preencher, para então captar o primevo
espaço vazio que tantas obras insistem por esconder.
Dadá é este vão que antecede toda obra, é a quebrada moldura sem tela que
evidencia as fraturas e as imperfeições da parede. É a denúncia que toda parede e que todo
limite possui seus vãos. Dadá é a fresta, é a fissura, é a fratura exposta das colagens dispostas
aleatoriamente, é a escultura oculta por um manto, é o ferro para engomar pregos, é o dejeto
elevado ao status de artefato. Dadá é o filete de nada que está em tudo e calmamente coloca
tudo em erosão:
Diluição do “mito da criação artística” enquanto mero percurso para se
atingir um fim acabado, que seria, este sim, a obra, passa por duas
escavações arqueológicas: 1. a ação assumindo o lugar da obra (e negandoa, suprimindo-a); 2. o artista em substituição ou em supressão à obra (e
talvez à própria ação) (BERGIUS, 1977, apud. BAITELLO, 1994, p. 107).

De toda montagem artística, na qual se exprime o limite de uma idéia, Dadá é sua
(des)montagem – Dadá é a sinfônia desmontada em cacofonia sinfônica, é o canto
desmontado em fonema, é a palavra desmontada em sílabas reduzida à imagem, é a escultura
desmontada ao desmonte, é o ato teatral desmontado em gesto fortuito. Dadá é o convite em
contemplar a noite em sua infinita ausência presente que preenche o entre astros e estrelas
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sob a qual tudo se desmonta. Neste ininterrupto processo de desmonte, os dadaístas
implodem “[...] aqueles sistemas baseados na razão e na lógica, substituindo-os por valores
ancorados na anarquia, no primitivo e no irracional” (DEMPSEY, 2003, p. 115).
Munidos de um senso de humor crítico, de um escárnio ácido frente ao frenesi na
aposta acrítica na racionalidade, o Dadaísmo, movimento artístico polimórfico-polissêmico
influenciaria não acidentalmente toda a produção artística posterior, e que até os dias de hoje
promove por conta de sua produção, fervorosos debates regados de discordância e polêmica
acerca de sua importância para a engessada historiografia da arte, sendo tratado muitas vezes
como um inconsequente rompante juvenil, imerso em um tempo conturbado e sangrento,
que reflete diretamente em suas (de)composições.
Diante da marca explosiva de Dadá, faz-se importante realçar um aspecto acerca do
ponto de vista valorativo da guerra que distingue as mentalidades por trás de uma das
vanguardas contemporâneas ao Dadaísmo, o Futurismo:
A guerra divide essa geração e a opõe resolutamente à seguinte. Apesar da
admiração dos jovens dadaístas por Apollinaire, os poemas nos quais ele
exalta o conflito, talvez influenciado pelo belicismo estetizado dos
futuristas italianos, (“A guerra única higiene do mundo”, escrito por
Marinetti) os deixam incomodados. Todos os Dadás reivindicam
Apollinaire, mas quando este simpatiza com eles, suas recusas em se
envolver o inquieta e o impede de ter estreitas relações com o grupo de
Zurique97 (DACHY, 2011, p. 68).

O Dadaísmo possui em seu cerne um posicionamento diante da guerra
absolutamente distinto do valor higienista e da própria guerra por ser, segundo os futuristas,
um evento que promoverá certo “embelezamento” estético e ético em toda Europa. Ao
contrário, entre os Dadás, na qual suas obras reverberam o desmonte, as ruínas e os
escombros de concreto, carne e ossos da prática beligerante como forma de denunciar em
suas obras plásticas, happenings, esculturais, pictóricas e musicais, a marca atroz da guerra,
vislumbrando e contemplando a “nadificação” aquém e além das ruínas, dos escombros;
“poderia ser considerado como uma hipérbole extravagante do “mal du siècle” (TORRE,

“La guerre divise cette génération et l’oppose résolument à la suivante. Malgré l’admiration des jeunes
dadaïstes pour Apollinaire, les poèmes dans lesquels il exalte le conflit, peut-être influencés par le bellicisme
esthétisé des futuristes italiens («La guerre seule hygiène du monde», écrit Marinetti) les mettent mal à l’aise.
Tous les Dadas se réclament de lui mais quand Apollinaire sympathise avec eux, leur refus de s’engager
l’inquiête et empêche des relations étroites avec le groupe de Zurich.”
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1972, p. 237) que, em um perpétuo movimento endógeno, detecta-se o abismo; nihil98 do
instante presentificado; ausência que se faz ver e viver imerso na suspensão dos valores
civilizacionais. Um estado de espírito que anseia “Destruir, não para reconstruir, [mas] pela
alegria de contemplar o vazio, pelo prazer de saborear o negror das coisas, para se alimentar
até o asco”99 (CIRELLI, 1998, p. 55). Dadá é o agir ansioso pela vacância da inação.
Um ininterrupto regurgitar ôntico do nada da vida e do mundo. Uma produção
inoperante enunciando que nada há o que se projetar, nada há o que se fazer, dada a evidência
de todo erro primevo de todo gesto, de toda ação para o amanhã, doravante, não há o que se
salvar, o que se resgatar no homem enquanto sujeito de ação e de valores frente ao descalabro
da guerra. Sob tal perspectiva, somente a contemplação da ruína e seu plausível efeito de
escárnio protagonizado pelos Dadás efetiva-se enquanto “origem primeva de toda arte. Dadá
preconiza a ‘ausência de sentido’ da arte, o que não significa, de modo algum, que ela não
faça sentido. Dadá não tem sentido, como a natureza” (RICHTER, 1993, p. 42).
É sob este Zeitgeist de fin de siècle que flui e se radicaliza manifestando-se em um
refluxo das mentalidades e na produção Dadá, que o Historiador da Arte Michel Sanouillet
publica, em 26 de junho de 1965, sua tese “Dada à Paris”, introduzindo assim, na cultura
universitária francesa, o Dadaísmo, como um rico e vasto objeto de pesquisa até então
subestimado no mundo acadêmico francófono. Segundo Sanouillet (2005, p. 43), “Se Dadá
não nascera da guerra, é durante ela que veio a lume. E não se pode compreender a
subterrânea vereda pela qual jovens parisienses foram levados a se engajarem sobre os
rincões do dadaísmo zuriquense”100. Zurique, capital artística e clandestina do mundo

Há duas possibilidades de transliteração da matriz etimológica grega: a) ούδεμία; nada, que corresponde
sumamente ao termo, a palavra, nada significante daquilo que não há, não existe (PEREIRA, 1998, p. 944); b)
μηδέν; Nada, compreende um caro e extensivo conceito filosófico que corresponde a um ato de negação
sumária nas mais diversas instâncias de compreensão do mundo e da vida. Entende-se como tipos de niilismo
o “Niilismo Ontológico: a negação da realidade substancial; Niilismo Epistemológico: a negação da existência
de axiomas universais; Niilismo Moral: a negação de que existam princípios morais válidos e o Niilismo
Metafisico; a pura e simples negação da realidade” (MORA, 2001, p. 2095). Em francês, a palavra nada possui
dois significados: a) rien (nada); não tenho nada a dizer, não há nada a fazer, isso não quer dizer nada, não há
nada lá; b) néant (Nada); este Nada que fala através de mim, este Nada que nos visita. Conceito sumamente
utilizado pela Fenomenologia de Jean-Paul Sartre (1905-1980) em sua obra L’être et Néant (“O Ser e o Nada”)
de 1943 produzida sobre uma intensa reflexão a partir da Fenomenologia de Martin Heidegger (1889-1976)
contida na obra Sein und Zeit (“Ser e Tempo”) de 1927. Tal distinção entre os termos rien e néant estão
presentes nos escritos de Jacques Rigaut, no qual, o organizador da obra Martin Kay oferece um destaque ao
tema no capítulo «Visitation du Néant».
99
“Détruire, mais détruire pour ne pas reconstruire, pour la joie de contempler le vide, pour le seul plaisir de
goûter à la noirceur des choses, pour s’en repaître jusqu’au dégoût.”
100
“Si le Dada ne naquit pas de la guerre, c’est pendant la guerre qu’il vint au jour. Et l’on ne saurait
comprendre le cheminement souterrain par lequel certain jeunes Parisiens furent amenés à s’engager sur les
brisées du dadaïsme zurichois.”
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enveredou-se no intento de restabelecer o equilíbrio entre o céu e o inferno. Quintal
mundano; “Dadaland” tal como escreve Hans Arp (apud DACHY, 2011, p. 87):
[...] desinteressados pela carnificina da guerra mundial, nós nos
entregávamos às artes. Enquanto ao longe troavam os canhões, nós
colávamos, recitávamos, versávamos, nós contávamos com toda nossa
alma. Buscávamos uma arte elementar que pudesse, pensávamos, curar o
ser humano da loucura de sua época. Nós aspirávamos a uma nova ordem
que fosse capaz de estabelecer o equilíbrio entre o céu e o inferno. Esta arte
tornou-se rapidamente assunto geral de reprovação. Nada havia de
surpreendente que os “bandidos” não pudessem nos compreender. Suas
manias imaturas de autoritarismo pretendiam que a arte servisse para
estupidificar seres humanos.101

Este caos primevo e aporético, infinitesimal do caráter Dadá, efetiva-se em um
“dilúvio, depois do qual tudo recomeça” (TORRE, 1972, p. 237). Como escreve André Gide
(1869-1951), em um ininterrupto percurso endógeno de uma “ação enquanto negação das
ações ou as ações vazias apontando apenas o que restava: o artista; e o manifesto se
autodesmistificando, autoparodiando, e se autodestruindo” (NORVAL, 1993, p. 117),
executando a si mesmo, efetuando uma leitura particular de seu Zeitgeist, sua marca, seu
caractere evasivo:

Dadá não pode ser compreendido ou explicado através do habitual
esquema de raciocínio, que opta entre ou-ou. Dadá procurou destruir,
precisamente, o raciocínio linear, natural para nós, do SIM e do NÃO. Na
extinção total do pensamento dualista revela-se a natureza deste
movimento [...]. No momento em que esta premissa de raciocínio novo,
ampliador, é aceita, dissolve-se por si mesma a contradição de Dadá, e
surge uma imagem do mundo, na qual, além das experiências causais, se
revelam outras, inauditas e nunca vistas, leis, que encerram a ausência de
leis (RICHTER, 1993, p. 73).

O dadaísta Samuel Rosenstock, mundialmente conhecido como Tristan Tzara
(“Triste Terra” em romeno) (1896-1963), este autêntico arteiro das letras e das tintas, de

“[...] désinteressés des abattoirs de la guerre mondiale, nous nous adonnions aux Beaux-Arts. Tandis que
grondait dans le lointain le tonnerre des batteries, nous collions, nous récitions, versifiions, nous chantions de
toute notre âme. Nous cherchions un art élémentaire qui devait, pensions-nous, sauver les hommes de la folie
furieuse de ces temps. Nous aspirions à un ordre nouveau qui pût rétablir l’équilibre entre le ciel et l’enfer.
Cet art devint rapidement un sujet de réprobation générale. Rien d’etonnant à ce que les «bandits» n’aient pu
nous comprendre. Leus puerile manie d’autoritarisme veut que l’art lui-même serve à l’abrutissement des
hommes.”
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origem semítica-romena, declara de forma arquetípica, em seu segundo manifesto de 1918
que “cada página tem que explodir, ou pela seriedade profunda e pesada, pelo turbilhão, a
vertigem, o novo, o eterno, pela blague demolidora, pelo entusiasmo dos princípios, ou pela
maneira como for impressa” (TZARA, 1987, p. 15); o estorvo, o incômodo, o desvario em
forma de poema-fonema, desconexão do sentido com a escrita; esse compassado descomeço,
perpetuum mobĭlis102 gestual-artístico , em que se efetiva no gesto de um: “vento furioso, o
pano das nuvens e das rezas e preparamos o grande espetáculo do desastre, do incêndio, da
decomposição” (TZARA, 1987, p. 15); vivaz l’absens103 que se emerge evidenciando o
quanto “avaliada à escala da eternidade toda e qualquer ação é vã – (se deixarmos o
pensamento entrar numa aventura cujo resultado a de ser infinitamente grotesco – dado
importante para o conhecimento da impotência humana” (TZARA, 1987, p. 17). E que
prossegue: “sem finalidade, nem plano, sem organização: a loucura indomesticável, a
decomposição” (TZARA, 1987, p. 18) rumo a uma constante matemático-fonética que se
expõe em um quadrilátero composto de 350 uivos.
Pode-se observar que, aos olhos descuidados, tal produção apresenta-se a princípio
como despretensiosa, imersa em uma fortuidade. Todavia, o Dadá era regado por um espírito
criativo, do rasgo, do recorte, da fratura exposta que se evidencia para além das telas. Toma
de assalto outras plataformas de expressão (jornais, revistas e cartazes), primando pela
implosão das convenções artísticas e estéticas alheias e sumamente sobre si mesmo. Sua
máscara humorística expunha a profundidade e o agravamento do estado de coisas
condizente com seu tempo e seu espaço. Dadá não era o queloide cicatrizado, mas a ferida
aberta em ininterrupta sangria arteira; modus operandi de subversão:

[Trad. gr. διηνεϰής ϰίνησις]: (PEREIRA, 1998, p. 943-966). “Em 1910 foi publicado o pequeno catálogo
‘Das Perpetuum mobile. Die Geschichte einer Erfindung’ (O Perpetuum mobile. A história de uma invenção)
escrito por Paul Scheerbart. Este tinha idealizado em seu romance Rakkóx, o milionário, a utopia de um mundo
modificado pelas mãos de um artista. Para isso o artista necessitava de um Perpetuum mobile, o que levou
Scheebart a inventar um. Ele estava convicto do funcionamento de sua invenção, caso alguém com mãos mais
hábeis quisesse executá-la. Hermann von Helmholz já havia afirmado definitivamente: “Numa sequência
completa de processos naturais não há caminho circular no qual não ocorra um respectivo ganho no consumo
de força mecânica. O perpetuum mobile permanece impossível”. O fim do perpetuum mobile, da confiança na
harmonia pré-estabelecida pelo mecanismo do relógio como imagem de mundo (Uhrwerk-Weltbild), ocorreu
com a invenção das eficientes máquinas e motores de combustão e a compreensão das leis da natureza
derivadas dela, a lei da conservação de energia e, mais tarde, o segundo enunciado do princípio da entropia de
Clausius. O texto de Scheerbart começa com a frase: “Quanto maior a frustração, tanto mais próximo dos
deuses”. A frustração é utilizada como impulso criativo da fantasia, com a crença na superação da
irreversibilidade das leis naturais por meio da constituição do paradoxo como possibilidade de pensamento. A
aventura espiritual do eminente ato artístico de origem pré-dadaísta tem início na obstinada rebeldia
desafiadora, direcionada contra a coerção do pensamento positivista das ciências naturais” [tradução livre]
(ROTERS, 1990, p. 65-66).
103
Neologismo francês composto de duas palavras francesas: abcense (ausência, falta, vazio) e sens (sentido).
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[...] de protestar contra certa “literatura” que glorificava, pela primeira vez
na história, as matanças em massa. Se tantas esperanças tinham fracassado
– diziam os inconformistas – e a ciência se convertia em balística, se a
moral se abastardava na casuística, por que é que se havia de continuar a
acreditar na arte, na literatura, e sobretudo num momento em que esta se
convertera em propaganda ou anestésico? O ceticismo implacável, a troça
total a negação sistemática seriam o resultado a esperar de um estado de
espírito (TORRE, 1972, p. 252).

Ao final de 1916, ano inaugural do Dadá, mais especificamente em 21 de dezembro,
Jacques Rigaut, aos 18 anos de idade, após abandonar a faculdade de Direito, antecipa seu
alistamento no serviço militar no ano seguinte, já com a Europa imersa por quatro anos em
conflito e que permanecerá por mais um ano. Rigaut será responsável pelos serviços
automotivos militares em Paris para logo depois ser manejado para o front na Comuna de
Fontainebleau, onde deixará de ser o estudante mediano tresloucado e tornar-se-á soldado e
entrará em consonância destrutiva com o Dadá de Zurique.
Este Zeitgeist “nadificante” e suspenso, no qual “A guerra deu lugar ao nada”104,
nas palavras de Laurent Cirelli (1998, p. 41), Rigaut irá exprimir em suas correspondências
com Colette Clement e Simone Kahn sua prosa arquetípica e consonante para com seu
Zeitgeist, trazendo em sua rubrica epístolar a marca do ‘fin de...’. Imersa em um jogo lírico
de tédio, desespero, seguido de seu humor, sagacidade e non-sense, Jacques Rigaut retrata
sua experiência belicosa que durou até o fim da guerra em 1918. Dentre as 21
correspondências pertencentes ao espólio e publicadas postumamente, numa epístola
endereçada à Simone Kahn, datada de 1917, ele escreve:

Tenho minutos de um desespero universal. Todas as coisas são
indesejáveis e contorço-me, sinto vontade de vomitar. Sinto dor em todo o
corpo. A ideia da morte não é um socorro, nem uma perspectiva de
libertação. No momento onde as coisas, os seres e as esperanças deveriam
ser aumentadas de novas belezas, as únicas misérias deveriam ser o
abandono, a privação, o desejo doloroso em sua vaidade e um grande pesar,
alcançados por mim neste desespero105 (RIGAUT, 1970, p. 160).

“La guerre a laissé la place au néant.”
“J’ai des minutes d’un universel désespoir. Toutes les choses sont indésirables et je me tortille et j’ai mal
au cœur – je suis mal partout – l’idée de la mort n’est pas un secours ni la perspective d’une délivrance. C’est
au moment où les choses, les êtres et les espoirs devraient être augmentés de nouvelles beautés, où les seules
détresses devraient être l’abandon, la privation, le désir douloureux dans sa vanité et le regret-cafard, que je
suis atteint de ce dés-espoir.”
104
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Tal epístola revela não somente um sentimento de perda, de dano, que se iniciou
nos últimos decênios do século XIX, mas também se denota a radical experiência de fin de
siècle, fin com ares agoniados, que em sua profusão e prodigalidade estendeu-se pelo século
XX adentro e cuja face do mal du siècle gurgitante se aprofundou naquilo que Hugo Ball se
debruçará assiduamente em sua obra Die Zeitkrankheit Ausgewähte (A Doença do Tempo
Presente – em tradução livre). Não obstante, aos olhos do historiador da literatura Victor

Crastre106 (1903-1983), essa vivência danosa, tresloucada, encontra sua gênese, não no
tempo presente, que apesar de seu pesar ser presentificado, esta experiência se rege por um
lastro pretérito ao próprio Jacques Rigaut. Para Crastre, Rigaut permeou por sendas e veredas
deste maligno Zeitgeist oriundas de terras fronteiriças, para além dos limites do L’Hexagone.
Sua gênese não se compõe de um elegante desdobramento do alto-latim em um perfazimento
francês, mas sim, orna-se em um sofisticado vernáculo teutônico, derivado do indo-europeu.
Para Victor Crastre (1990 [1930], p. 740):
Não foi no dia 5 de novembro de 1921 que Jacques Rigaut se matou. Seu
suicídio é muito mais antigo [...] O historiador literário, aquele que trabalha
sobre pequenos pedaços de papel “tomará partido” desta morte. Ele vê no
Dadá – consequência do romantismo [...] O disparo do dia 5 de novembro
faz eco no disparo da pistola de Werther. 107

A Tese de Crastre persegue uma certa ancestralidade motivacional literária no gesto
suicidário de Rigaut pelas vias de Werther, cujo suicídio do personagem de Goethe sana com
a própria vida por um irremediável desejo de efetivar-se no campo amoroso. Já em Rigaut,
seu ethos dandesco e desinteressado não se circunscreve pelas veredas das paixões e dos
amores, mas por uma ausência proposital em criar significância com o viver. Neste sentido,
um dado revelado a mim pelo biógrafo Jean-Luc Bitton é de suma importância.

106

Em 1º de agosto de 1930, é publicado o primeiro artigo de sua autoria cujo conteúdo aborda o suicídio de
Jacques Rigaut e traz uma reflexão a respeito das motivações que o levaram a morrer. O artigo intitulado «Sur
le Suicide de Jacques Rigaut» na renomada La Nouvelle Revue Française, nº 203 ganha repercussão e criando
uma série de polêmicas entre o meio artístico e literário francês.
107
“Ce n’est pas le 5 novembre de 1921 que Jacques Rigaut s’est tué. Son suicide est beaucoup plus ancien
[...] L’historien littéraire, celui que travaille sur de petits bouts de papier “tirera parti” de cette mort. Il voit
dans Dada – aboutissement du romantisme [...] Le coup de revolver du 5 novembre de fait écho au coup de
pistolet de Werther.” Cabe aqui ressaltar que a obra “Os Sofrimentos do Jovem Werther” é tida entre os
estudiosos do romantismo europeu como a mais emblemática produção do período. O romance epístolar
publicado em 1774, por Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) lança de maneira decisiva o autor
frankfurtiano na história da literatura universal. A trama de Werther revela as agruras entre o desejo de uma
vida intensa e livre e o mundo exterior, marcado pelas regras sociais que sufocam seus anseios, no caso, um
amor proibido pela jovem Charlotte, noiva de Albert.
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Segundo Bitton: “Jacques Rigaut era um jogador, ele sempre tinha um jogo de
cartas com ele, em uma carta enviada a um amigo, ele evoca um jogo sibilino”108. Se há um
jogo no qual Jacques Rigaut apostou, tal jogatina encontra-se no “O Clube do Suicídio”
(1886) do novelista escocês Robert Louis Stevenson (1850-1894). Nela, o ilustre príncipe
Florizel da Boêmia e seu fiel escudeiro: o coronel Geraldine, tornam-se sócios de um clube
composto por seres afortunados pelo valor de quarenta libras, assim consta na narrativa.
A razão de ser deste Clube é seu mortal entretenimento, um jogo de cartas no qual
seus participantes lançam suas vidas ao azar – ou à sorte – dependendo do ponto de vista de
seus adeptos. A regra é clara: “trata-se de um baralho de cinquenta e duas cartas [...] Fique
atento ao ás de espadas que simboliza a morte, e ao ás de paus, que designa o oficial da
noite” (STEVENSON, 2011 [1886], p. 78). As cartas são distribuídas em sentido antihorário e aquele que tiver o privilégio de virar o ás de espadas terá a honra de ser morto por
seu temerário algoz, possuidor do ás de paus. Estes homens sentados à mesa eram possuídos
por uma oculta verdade inenarrável, que com suas presenças preenchendo o hall deste seleto
antro, a revela:
Ora, sabemos que a vida é apenas um palco para bancarmos os tolos pelo
tempo que esse papel nos apeteça. O mundo moderno ainda sentia falta de
mais uma comodidade. Um modo decente e fácil de abandonar este palco,
a escada dos fundos da liberdade [...] a porta privativa da morte. Isso meus
bons companheiros de rebeldia, é oferecido pelo Clube do Suicídio
(STEVENSON, 2011, p. 62).

Quando se lê a tese de Crastre acerca da possível influência motivacional do Jovem
Werther em Jacques Rigaut, tal influência mostra-se incompatível, já que Werher não é um
jogador, tampouco pertence a um séquito composto por homens distintos de gostos
mortíferos. Além do aspecto motivacional do suicídio de Werther estar intrinsicamente
associado a um fator externo: o amor não correspondido.
Excluindo-se a saga romântica de Werther, pode-se constatar no texto de Robert
Louis Stevenson a mentalidade que rege os hábitos dos personagens, os valores morais
partilhados socialmente e que oscilam entre uma nobreza decadente e uma burguesia
ascendente, realçando assim, o caráter dos associados. O Clube do Suicídio é um ambiente
secreto, típico das sociedades de corte dos antigos regimes europeus, logo todo futuro
“Jacques Rigaut était un jouer, il avait toujours un jeu de cartes sur lui. Dans une lettre envoyée à un ami,
il evoque de façon sibyline, un jeu.”
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membro deve ser apresentado a um líder, a um regente, ou a um presidente. O valor moral
burguês encontra-se no despêndio de uma certa quantia mensal em dinheiro para manter-se
pertencente ao Clube suicidário.
Outro elemento é o gosto pela afronta ao destino – este por sua vez – é um valor
sumamente aristocrático. Não obstante, na medida em que seus membros apostam suas
vidas, lançam-na em um jogo, o valor moral do exercício da escolha por ali estarem e
apostarem o que há de mais valioso, denota-se o exercício da liberdade; valor moral
estritamente burguês. Ambas as referências cardinais de valor, que em sua gênese são
conflitantes, no ambiente do Clube recreativo-mortal de Stevenson, tais referenciais
cardinais de valor se coadunam.
Porém, vale observar que a prática do homicídio-suicídio, no contexto do Clube, é
um privilégio de alguns homens, dado que certos filtros sociais são colocados: a indicação,
a apresentação, a empatia e a aceitação dos membros mais antigos. Já com o empreendimento
de Jacques Rigaut, o suicídio desloca-se de seu espaço oculto, exclusivo e repleto de
interditos e passa a ocupar os folhetins dos jornais e colorir as paredes cinzas de Paris com
seu cartaz póstumo da Agência Geral Suicídio. Vê-se, portanto, o quanto há do antigo regime
e dos hábitos burgueses no Clube do Suicídio de Stevenson e, por conseguinte, seu
aprimoramento enquanto uma prestação de serviço em Jacques Rigaut (1970, p. 39-40). O
caráter exclusivo do suicídio em Stevenson é rompido, explodindo os respectivos valores
morais que interditavam a atitude suicidária; esta é lançada à disposição a todo aquele
disposto por encerrar-se. Assim, seu principal administrador nos convida:
AGÊNCIA GERAL DO SUICÍDIO
Sociedade reconhecida de utilidade pública
Capital: 5.000.000 de francos
Matriz em Paris: 73, bulevar Montparnasse.
Filiais em Lion, Bordeaux, Marselha, Dublin, Monte Carlo, São
Francisco.
Graças a dispositivos modernos, a A.G.S. tem o prazer de anunciar
aos seus clientes que se encontra habilitada a garantir-lhes uma MORTE
CERTA e IMEDIATA, o que não deixará de seduzir quem se afastou do
suicídio por medo de “falhar”. Foi pensando na eliminação dos
desesperados, elemento de contaminação temível numa sociedade, que o
Sr. Ministro do Interior se dignou honrar o nosso Estabelecimento com sua
presidência honorífica.
Por outro lado, a A.G.S. proporciona, finalmente, um modo
minimamente correto de abandonar a vida, pois a morte é a única franqueza
que não se permite desculpas. Foram por isso organizados os enterrosexpressos: banquete, desfile de amigos e conhecidos, fotografia (ou
moldagem da máscara mortuária, à escolha), entrega das recordações,
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suicídio, colocação de ataúde, cerimônia religiosa (facultativa), transporte
do cadáver para o cemitério. A A.G.S. encarrega-se de executar as últimas
vontades dos estimados clientes.
NOTA – Em todo caso, o estabelecimento não é uma via pública,
os cadáveres não serão transportados para o necrotério, isto para
tranquilizar algumas famílias.
TARIFA
ELETROCUSSÃO ...........................................................................200 F
REVÓLVER .....................................................................................100 F
VENENO ...........................................................................................100 F
AFOGAMENTO ................................................................................50 F
MORTE PERFUMADA (taxa de luxo inclusa) ................................500 F
ENFORCAMENTO. Suicídio para pobres ..........................................5 F
(A corda é vendida ao preço de 20 F o metro e 5 F para cada 10 centímetros
suplementares.).
Solicitar o catálogo especial aos Enterros-Expressos. Para todas as
informações dirigir-se a Sr. J. Rigaut, principal administrador, bulevar
Montparnasse, nº 73, Paris-6. Não será dada qualquer resposta a pessoas
exprimindo o desejo de assistirem a um suicídio.109

109

Agence Générale du Suicíde
Societé reconnue d’utilité publique.
Capital: 5000 000 de francs
Siège principal à Paris: 73, boulevard Montparnasse.
Succursales à Lyon, Bordeaux, Marseille, Dublin, Monte Carlo, San Francisco.

Grâce à des dispositif modernes, l’A.G.S. est hereuse d’annoncer à ses clientes qu’elle leur procure une MORT
ASSURÉE et IMMÉDIATE, ce qui ne manquera pas de séduire ceux qui ont été détournés du suicide par la
crainte de se «se rater». C’est en pensant à l’élimination des désespérés, élément de contamination redoutable
dans une Société, M. le ministre de l’intérieur a bien voulu honorer notre Établissement de sa présidence
honneur.
D’autre part, l’A.G.S. offre enfin un moyen un peu correct de quitter la vie, la mort étant de toutes les
défaillances celle dont on ne s’excuse jamais. C’est ainsi qu’ont été organisés les express-enterrements: repas,
défilé des amis et des relations, photographie (ou moulage du visage après la mort, au choix), remise des
souvenirs, suicide, mise en bière, cérémonie religieuse (facultative), transport du cadavre au cimetière.
L’A.G.S. se charge d’executer les dernières volontés de MM. Ses clientes.
NOTA. – En aucun cas, l’éblissement n’étant pas assimile à la voie publique, les cadavre ne seront transpostés
à la Morgue, ceci pour rassurer quelques familles.
TARIF
Électrocution................................................................................................................ ...............................200 fr.
Revolver.......................................................................................................................................................100 fr.
Poison....................................................................................................................... ...................................100 fr.
Noyade...........................................................................................................................................................50 fr.
Mort parfumée (taxe de luxe comprise)........................................................................................................500 fr.
Pendanison. Suicide pour pauvres. (La corde est vendue au prix de 20 fr. le mètre et 5 fr. pour 10 centimètre
supplémentaires...............................................................................................................................................5 fr.
Demander le Catalogue spécial aux Express-enterrements. Pour tous renseignements s’adresser à M. J.
Rigaut, Administrateur principal, 73, boulevard Montparnasse, Paris (6 e). Il ne sera fait aucune réponse aux
personnes exprimant le désir d’assister à un suicide.
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Do clube de Stevenson, cuja aparência se confunde com um séquito, no qual
somente seletos homens com fortunas poderiam se deleitar em seus anseios peculiares, há
uma agência aberta a todo homem disposto em não se lançar pelas escadas dos fundos da
liberdade, mas ingressar pela entrada principal, faz-se evidente que o ethos romântico de
Werther tão robustamente inferido em Crastre, não se encontra no empreendimento de
Jacques Rigaut, mas sim, o lançar-se no divertido jogo profícuo com o morrer; assim “[...] o
ser humano precisa do trabalho, isso é certo, mas tem outras necessidades, entre às quais a
do suicídio, inserida nele e na sociedade que o forma, e mais forte que o seu instinto de
preservação [...] Eis o rosto que recebeu no século XX a paixão moderna” (BENJAMIN,
2011, p. 83-84).
Para além deste aspecto confluente entre Stevenson e Rigaut acerca do seleto Clube
e a Agência pública, pode-se inferir, sob outro aspecto, um possível ponto de contato com o
romantismo literário e os epitáfios de Jacques Rigaut – este, porém não se lê pelo viés da
vereda teutônica wertheriana proposta por Victor Crastre, mas sim, por certo modo de ser de
um poeta anglo-saxão; um certo ar de byronismo110 em sua paixão pelas ruínas, estes
vestígios da destruição engendrada pelas mãos humanas ou da erosão deflagrada pelo tempo.
Em uma correspondência endereçada à Simone Kahn, Rigaut é, ao fim de 1917, remanejado
de Fontainebleau para Lorraine, região composta de tríplice fronteira (Bélgica, Luxemburgo
e Alemanha), onde irá se deparar pela primeira vez com a morte iminente nas trincheiras, e
assim escreve ele: “Lorraine está transformada – fui iniciado na guerra, que é algo espantoso
– estética, lírica, esportiva – não tenho mais tempo de ler, menos ainda de escrever”111
(RIGAUT, 1970, p. 166).

Aqui revela-se de forma epístolar uma sentença que possui um estreito ponto de
contato com o romantismo de Byron, no que tange à sua adjetivação da prática beligerante.
Observar na guerra algo de espantoso, surpreendente, repleta de líricas explosões, faz-se
propício, portanto apontar duas possíveis sendas interpretativas: como um ornamento do
romantismo entusiasmado ao modo do poeta inglês, que via nas ruínas e nos escombros algo
Refere-se ao poeta George Gordon Byron (1788-1824): “Byron apareceu como um meteoro; e desapareceu
como um meteoro [...] rebelde contra as convenções morais da sua terra, excluído da sociedade humana por
um crime misterioso, perpetrado no passado – falava-se de relações incestuosas com sua meia-irmã. O divórcio
repentino, exigido por Lady Byron, parece confirmar os boatos. [...] o poeta viveu na Itália entregando-se a
orgias fabulosas. [...] a sátira mordaz, e às vezes obscenas, do poema Don Juan (1818-1824) fortaleceu aquela
fama de devasso ilustre. [...] O byronismo europeu não é um estilo: é uma atmosfera, uma mentalidade, uma
atitude em face da vida e da poesia. Falava-se em mal du siècle ou Weltzchmerz”. [Dor do Mundo].
(CARPEAUX, 2012, p. 1592-1593 e 1598).
111
“La Lorraine est transformée – je suis initié à la guerre qui est une chose épatante – esthétique, lyrique,
sportive – je n’ai plus temps de lire, à peine d’écrire.”
110
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passível de contemplação, ou então absorvê-la como uma sentença repleta de um elegante
l’humour noir. Para além de ambas perspectivas acima, há também um outro ponto de
contato inescapável, um ponto de contato com uma das vanguardas artísticas que
compuseram o início do século XX: o Futurismo.
Em relação à prática beligerante, do ponto de vista estético, pode-se atribuir à carta
de Jacques Rigaut um vislumbre acerca da arte mortal, da arte como fenômeno mortuário,
do esquife, que se exprime em ruínas e escombros, tão somente. Nesse sentido, um ponto é
passível de ser esclarecido: em nada há de propositivo do ponto de vista político – vislumbrar
a guerra como uma prática positiva de seleção eugênica, higiênica, de limpeza étnica, social
e/ou cultural, seria atribuir um tom demasiado forçoso e sumamente irresponsável. Nada há
nesta epístola, algo que se possa inferir a Rigaut como um homem regido por tal moralidade.
Tão só, detecta-se uma plausibilidade de aperceber, sentir; estesia112 no fenômeno bélico e
mais que isso, trazer à sua vida algo de estesia para sua vida anestésica. A guerra per se
como manifestação estética acerca do jogar com o grotesco e o belo, nos quais inteligência
e diligência como componentes da arte beligerante se arranjam nos campos de batalha e se
narram por intermédio de um mortífero escárnio-epistolar.
Nas palavras do ensaísta Laurent Cirelli: “Soldado derrisório, mas não desertor,
Jacques Rigaut não parece nem fascinado, nem temoroso em relação à morte, ele conhece
este cinismo infantil”113 (CIRELLI, 1998, p. 32), e escreve à Kahn em 18 de janeiro de 1918:

Encontro-me, a cada dia, prodigiosamente irritado; benefício de uma
completa ociosidade, tenho tempo de me considerar. Entedio-me, me acho
entediante, suporto meu tédio; creio ser um fracassado. Já pensei em me
matar, mas se o fizesse, seria com tão pouca convicção, tal como vivo.
Morrer sem convicção – é muito engraçado114 (RIGAUT, 1970, p. 161).

Seu tédio, seu descaso para com o mundo, com a vida e para consigo, lança-o em
uma trama típica de um homem mergulhado e consonante com o radical perfazimento
temporal do fin de siècle. Oscilante entre seu desespero e seu humor frente à sua condição,

aisthēsía [transl. gr. αῖσθησις]: capacidade perceber, de sentir; percepção; sensação para a beleza. Acessar
o belo (PEREIRA, 1998, p. 965-1013 e CUNHA, 2005, p. 330).
113
“Soldat dérisoire mais pas déserteur, Jacques Rigaut ne semble ni fasciné, ni effrayé par la mort, il joue
déjà de ce cynisme enfantin.”
114
“Chaque jour, je suis prodigieusement irrité; bénéficiant d’une oisiveté complète, j’ai le temps de me
considérer. Je m’ennuie, je me trouve ennuyeux, je subis mon ennui; je crois bien que je suis raté. J’ai bien
pensé à me tuer, mais si je le faisais, ce serait avec aussi peu de conviction que je vis. Mourir sans conviction
– c’est assez drôle.”
112
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exprime aspectos textuais que flertam com certa délicatesse para com um pretérito
romantismo anglo-saxão, todavia encontra-se também confluente para com seu tempo de
extremo esvaziamento de sentido, uma ausência de semântica no viver. Tal aspecto acerca
do caráter recreativo e estético da guerra se esvai quando, em 4 de junho de 1918, Jacques
Rigaut perde seu amigo Maxime François-Poncet no front e revela seu desconforto em uma
epístola enviada em 21 de junho de 1918 à Simone Kahn. Seu conteúdo:

Há quatro dias deveria ter-lhe escrito. Certamente você já deve saber, Max
está morto. Algo monstruoso, revoltante, inacreditável. Estou arruinado,
não sei para que lado ir. Ele é provavelmente insubstituível e, de qualquer
maneira minha vida é paralelamente ligada a dele. Estou totalmente
desencorajado115 (RIGAUT, 1970, p. 169).

É nesta epístola em que Laurent Cirelli e o biógrafo Jean-Luc Bitton destacam como
um importante acontecimento na vida de Jacques Rigaut e se refletirá em seus escritos. Para
Cirelli (1998, p. 33), “Jacques Rigaut não se recuperará desta perda [...] ele mesmo deixa
escapar, na intimidade de seus escritos, um constante amargor”116. Já em um artigo escrito
por Bitton (2004, p. 75), seis anos após o ensaio de Cirelli, escreve que ““[...] É o despertar
brutal, o eletrochoque que vai confrontar Rigaut à absurdidade da guerra [...] Na vida de
Rigaut, esta perda é uma fratura, um ponto sem volta”117. Para minimizar a dor da perda,
segundo Bitton, Jacques Rigaut teve contato pela primeira vez com as drogas (cocaína)
ofertada por um capitão pederasta.
A este acontecimento, um rascunho encontrado postumamente, intitulado “Madame
X”, no qual, segundo Martin Kay, tal texto pode ser situado entre 1921-22, Jacques Rigaut
(1970, p. 131) escreve: “Eis aqui a face do cínico, em seguida eu me desculparia por meu
gosto incorrigível pelo mais infantil cinismo, que jamais me levou mais longe do que fazer
chacota sobre o cadáver de meu amigo”118. Para anestesiar a dor da perda e o tédio, Rigaut
(1970, p. 103, § 141) passará a usar drogas tal como relatado em um dos seus rascunhos:
“Il y a quatre jours que j’aurais dû vous écrire. Sans doute vous l’avez appris, Max est tué. La chose est
monstrueuse, revoltante, incroyable. Je suis effondré, je ne sais plus de quel côté me tourner. Il est
probablement irremplaçable et en tout cas ma vie était arrangé avec la sienne, parallèlement. Je suis
absolument sans courage.”
116
“Jacques Rigaut ne se remettra pas de cette mort [...] lui-memê laisse échapper, dans l’intimité des ses
écrtis, un constant très amer.”
117
“[...] c’est le réveil brutal, l’életrochoc qui va confronter Rigaut à l’absurdité de la guerre [...] Dans la vie
de Rigaut, cette disparition est une fracture, un point de non-retour.”
118
“Voici le visage du cynique, qu’ensuite je me désolais de mon incorrigible goût pour le cynisme le plus
enfantin qui ne m’a jamais mené plus loin qu’à faire des pieds de nez au cadavre d’un ami mort.”
115
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[...] durante dois meses eu perdi a noção do tempo, graças ao ópio, ao
absinto, à cocaína e à generosidade de uma mulher. Senti em minha boca
o frio do cano de um revólver e captei nesse quarto de hora extraordinário
o atino de um cão abatido por um cartucho [...] onde eu não tinha mais nem
braços, nem pernas, nem amor, nem horror, nem pensamento, onde eu já
estava morto.119

Do ponto de vista de Cirelli, o desespero e o tédio, afetos esses que regem a vida e
a obra de Jacques Rigaut, se fazem presentes muito antes de sua experiência beligerante; seu
perfil a la mode d’un Chamfort120 noir, como denotou Martin Kay. Para Cirelli (1998, p. 37)
“A guerra lhe permitiu entregar-se seus famosos exercícios e à simulação do medo e da
morte; oficializar seu desespero; legitimar seu desprendimento e reconhecer o tédio como
valor supremo.”121
Com o armistício de Rethondes em Compiègne, em 11 de novembro de 1918, com
a derrota da Tríplice Aliança (composta pelo Império Alemão, Império Austro-húngaro,
Império Otomano e Reino da Itália) pela Tríplice Entente (composta pela República da
França, Império Russo e Reino Unido), no ano seguinte, em 28 de junho de 1919, com o
Tratado de Versalhes assinado, ofertando duras penas à Alemanha, Jacques Rigaut é
promovido a subtenente em 1º de julho do mesmo ano.
Em 6 de outubro de 1919, Rigaut, já dispensado dos serviços militares, viaja para a
Normandia, mais especificamente para Offranville e passa a trabalhar no escritório de
Jacques-Émile Blanche, com quem estabelece uma relação de amizade. Se reinscreve na
Faculdade de Direito e passa a frequentar os meios literários. Já em Paris, no ano seguinte,
abandona a Faculdade de Direito e encontra-se com jovens escritores como Jean Cocteau
“[...] pendant deux mois je n’ai pas su heure qu’il était grâce à l’opium, à l’absinthe, à la coco et à la
générosité d’une femme. J’ai eu dans ma bouche le froid du canon d’une revolver et j’ai entendu de déclic du
chien qui s’abat sur la cartouche, et ce quart d’heure extraordinaire [...] où je n’avais plus ni bras, ni jambes,
ni amour, ni horreur, ni pensée, où j’étais le mort.”
120
“Pseudônimo adotado pelo jornalista, dramaturgo e aforista Sébastein Roch Nicolas (1740-1794).
Colaborando no jornal Mercure e em diversos outros periódicos, compôs as 26 passagens dos Quadros da
Revolução (1790-1791) co-assinando vários textos, artigos e discursos com Mirabeau (1798-1859). Ali, sua
mordacidade se popularizou, sendo repetida pelo povo insuflado, fato que irritaria os protagonistas do Terror
com sua guerra e epigramas. De espírito irônico, amargo e boêmio, desencantado com os rumos da Revolução
e horrorizado com os excessos revolucionários, passou a aumentar seus ataques aos jacobinos e, ameaçado de
prisão [...] tentou o suicídio de modo pungente: deu um tiro na têmpora. Porém tendo sobrevivido, perdeu um
olho. Desesperado e com dores lancinantes, apanhou uma navalha e cortou a garganta. Resistiu a mais essa
tentativa infrutífera e cortou o peito em “X”. Sobreviveu ainda e, coberto de infecções em sofrimentos atrozes,
só veio a morrer dias depois.” (TOLEDO, 1999, p. 95-96 – Chamfort [verbete]).
121
“La guerre lui permet de se livrer à ses fameux exercices et simulation de la peur et de la mort, d’officialiser
son désespoir, de légitimer son détachement et de reconnaître l’ennui comme valeur suprême.”
119
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(1889-1963), e com Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945) – este último, torna-se íntimo de
Rigaut e compõe um itinerário literário sobre ele; a novela «La Valise Vide» (“A Valise
Vazia”) de 1923, o romance «Le Feu Follet» (“Fogo Fátuo”) de 1931, e um escrito
encontrado postumamente intitulado Adieu à Gonzague» (“Adeus a Gonzague”) formando
assim a ‘Trilogia Rigaut’.

1.4.

“Morrer sem convicção – é muito engraçado”

Com o fim da guerra os Dadás desertores e clandestinos que se encontravam na
cidade neutra retornam para seus primogênitos quintais, exceto Tristan Tzara; este
desembarca numa Paris em processo de reconstrução em meados do inverno, a exatamente
na manhã de dia 17 de janeiro de 1920:
[...] vindo da Gare de l’Est com uma pequena maleta de mão, ele tocou a
campainha dos Picabia, que o haviam convidado, mas não o esperavam. O
casal, tomado de surpresa, acomodou-o num sofá. [...] Tzara tornou-se
imediatamente o centro das atenções nos círculos da avant-garde [...] Foi
por seu intermédio que o Dadá de Paris de fato teve início (RICHTER,
1993, p. 233).

Tzara traz em sua valise os ruídos do Cabaret Voltaire e faz do endereço da rua
Émile-Augier um quartel general contra a literatura e a arte, fomentando assim dentre
matinées e soirées o Dadá Parisiense, “[...] a tal ponto que, após uma denúncia anônima
(novamente!) a polícia comunitária abre uma investigação sobre as correspondências e os
livros que chegavam de toda parte. Dadá está em Paris!”122 (DACHY, 2011, p. 324) e, logo
no fim deste mesmo inverno, em 20 de março, Jacques Rigaut (1970, p. 23) fracassa em seu
primeiro encontro com a morte: “Eu puxei o gatilho, o cão é abatido, o disparo não saiu”123.
No verão do mesmo ano, mais especificamente em julho, supõe-se que sob
influência de seu amigo Jacques-Émile Blanche, Rigaut encontra-se na região normanda de
Offranville e publica seu primeiro texto intitulado “Propos Amorphes” (“Proposições
Amorfas”) no quarto volume da revista de cunho filosófico e artístico intitulada Action,
dirigida por Florent Fels (1891-1977).

“[...] à tel point qu’à la suite d’une dénonciation anonyme (encore!) la police de proximité fait une enquête
car courrier et livres arrivent de partout. Dada est à Paris!”
123
“J’ai pressé sur la gâchette, le chien s’est abattu, le coup n’était pas parti.”
122
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As setenças de Jacques Rigaut são regidas por uma miscelânea de cinismo, escárnio
e confissão, nas quais se exprime sua latente “nadificância”: “É mais que evidente que sou
um nada. Gozei o bastante com as palavras “coração” e “alma” para descobrir, com palidez,
uma bela manhã, que não me restava mais nada! Eu não posso imaginar nada mais seco do
que eu. Não faço questão de ninguém e nem de nada. Não espero nada”124 (RIGAUT, 1970,
p. 16). Neste texto, insere-se nosso Dadá-dândi suicidário no cenário artístico e literário
francês. Com esta publicação, os dadaístas enxergam no texto de Rigaut temáticas que
estavam presentes desde o início do Dadá Zurique em consonância com suas composições
arteiras, eventuais com seus happenings e pictóricas. A respeito do conteúdo deste primeiro
texto de Jacques Rigaut, Cirelli (1998, p. 46-47) escreve:
Em Propos Amorphes, as listas dos temas sobre os quais se volta Rigaut,
está definitivamente estabelecida: a pureza, a inutilidade, a solidão, o
espelho, a inconsistência, a amizade, o trabalho, a imobilidade, a
mediocridade, a inveja e o tédio; esta lista está repertoriada num primeiro
texto, o mais próximo possível a servir de autópsia. 125

Tal observação feita pelo ensaísta denota uma estreita relação de Jacques Rigaut
com o espírito de seu tempo, ‘un décadent par excellence’. Imbuído de uma atmosfera de
um século que para ele não passou, um début de la fin; um passado em ininterrupta
presentificação manifesta em textualidade. Aos olhos do crítico literário Edmond Jaloux
(1934, p. 3): “Esta geração nascida no pós-guerra deu-nos alguns escritores conhecidos e
muitos egocêntricos, mas talvez, não tenha encontrado alguém tão representativo quanto
Jacques Rigaut.”126, e, mais adiante, inscreve Rigaut em seu Zeitgeist; sua vida-escrita
executa a si mesma de maneira abrupta, em um constante diálogo com sua época, tal como
elucida Edmond Jaloux (1934, p. 3): “A história de Jacques Rigaut é bem como a de muitos
jovens de seu tempo; sua abdicação foi o sinal de sua pureza.”127

“Il est bien évident que je suis nul. Me suis-je assez moqué des mots «cœur» et «âme» pour découvrir avec
pâleur, un beau matin, qu’il ne m’en restait plus! Je n’imagine rien d’aussi sec que moi. Je ne tiens à personne
ni à rien. Je n’attends rien.”
125
“Dans Propos Amorphes, la liste des thèmes sur lequels Rigaut se retournera sans cesse est comme
définitiviment établie: la pureté, l’inutilité, la solitude, le miroir, l’inconssistance, l’amitié, le travail,
l’immobilité, la médiocrité, l’envie et l’ennui sont répertoriés dans un premier texte serré au plus près pour
servir d’autopsie.”
126
“Cette gérération, qui est née après la guerre et qui a donné quelques écrivains connus et beaucoup de
velléitaires, n’a peut-être trouvé personne d’aussi représentatif que Jacques Rigaut.”
127
“L’histoire de Jacques Rigaut est celle de bien des jeunes hommes de son temps; son abdication fut le signe
de sa pureté.”
124
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No outono de 1920, Rigaut já em Paris, troca correspondências com Émile Blanche,
que vez por outra, encontra-se entre Offranville e Londres. Não se sabe ao certo as datas em
que foram enviadas. Segundo Bitton, provavelmente foram escritas entre 1919-1923. Seu
conteúdo versa a respeito de seu dilema entre manter-se vivo ou dar fim a própria existência.
“Encontrei, entretanto, um meio de escrever algumas linhas [palavra ilegível] esta pequena
insensatez a respeito do suicídio”128 (RIGAUT, 2004, p. 89).
Neste mesmo ano, já ambientado em uma Paris pós-guerra, Jacques Rigaut passa a
frequentar os cafés e as noitadas por onde se encontram os arteiros e escritores Dadás. Numa
noite, ele se encaminha até o Café Certà, onde lá se encontram reunidos, André Breton
(1896-1966) a quem Simone Kahn apresentou, Louis Aragon (1897-1982), Philippe
Soupault (1897-1990), Paul Éluard (1895-1952), Francis Picabia (1879-1953), Tristan
Tzara, dentre outros. Com sua chegada, Rigaut chama atenção: “Belo como um ‘gigolô
romeno’, misteriosos olhos cinza claros, impecavelmente vestido, desenvolto e cínico, frio
e sedutor, Rigaut de fato fascina”129 (BITTON, 2004, p. 78). Rigaut já familiarizado com
seus novos pares envia outra correspondência a Blanche relatando não somente sua primeira
impressão a respeito de Breton, mas também expõe sua percepção acerca da temática
suicidária, sem perder de vista o tom satírico frente a tal aporia:
Breton, a quem vejo frequentemente e que não me decepciona – se espanta
que possamos recorrer a remédios, mas não encontra nada de defensável
no suicídio, sendo ainda este um remédio. Entretanto, não há razão para
não se deixar levar, o que se tem a proteger? Quanto ao suicídio, é muito
cômodo, e é por essa razão que não paro de pensar nisso; e por ser
demasiado cômodo, ainda não me matei130 (RIGAUT, 2004, p. 90-92).

O encontro de Jacques Rigaut com o grupo da revista “Littérature” o insere na
produtiva antiprodução dadaísta francesa, com a publicação, na 17ª edição de dezembro da
revista “Littérature” (na qual publicará desde então), seu texto intitulado “Je serai sérieux...”
(“Eu serei sério...”). Neste texto sagaz, atravessado por um relato que não se sabe o quanto
há de real e ficcional, o autor lança um dilema de caráter afirmativo em sua aporia.
“J’ai pourtant trouvé le moyen d’écrire quelques lignes [mot illisible] cette petite bêtise à propos du
suicide.”
129
“Beau comme un “gigolo roumain”, des yeux gris clair mystérieux, impeccablement vêtu, désinvolte et
cynique, froid et enjôleur, Rigaut ne peut fasciner.”
130
“Breton que je vois souvent et qui ne me déçoit pas – s’étonne qu’on puisse avoir recours à des remèdes, et
ne trouve guère défendable le suicide, qui serait encore un remède. Mais il n’y a pas raisons de ne pas se
laisser aller, qu’est-ce qu’il y a à sauvegarder. Quant au suicide, c’est bien commode, c’est pour ça que je ne
cesse pas d’y penser; c’est aussi trop commode, c’est pour cela que je ne me suis pas tué.”
128
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Distintamente do modo de Shakespeare, que faz seu Hamlet questionar pelo ceifar ou
desfrutar a vida, Jacques Rigaut (1970, p. 20) é encurralado e está prostrado na própria
afirmativa que ele mesmo se impôs: “Não há razões para viver, e nem para morrer”131 faz
dele um ser vivente, vivendo de forma resolutamente volátil. Neste período, Jacques Rigaut
pronuncia seu gosto “[...] pelo nada, sua paixão destrutiva encontra enfim, um reflexo à sua
altura”132 (CIRELLI, 1998, p. 57), para com os dadaístas e imerso em suas antiproduções,
Rigaut “[...] revive a ferida, e a amplia até a dor, descobre as vísceras e as tritura. Mas essa
dor é, uma vez mais, distanciada pelo autor com a ajuda de um sarcasmo: toda a raiva é
vã”133 (CIRELLI, 1998, p. 59-60). Neste curto porém intenso contato com os dadaístas,
Rigaut escreverá muito, mas pouco publicará, já que ele destrói a maioria de seus rascunhos.
A vivência da aporia entrega-o a um tempo de espera por aquilo que demora a
chegar; vivente em suspensão com seu próprio viver, para logo adiante fazer incidir sua
escolha através de uma máxima ética às avessas a respeito da práxis suicidária: “O suicídio
deve ser uma vocação”134 (RIGAUT, 1970, p. 21). Há, dentro de si, um inextirpável e
incoerente movimento entrópico que insiste em se impor a ele: “Há um sangue que corre e
que exige uma justificação para seu interminável circuito”135 (RIGAUT, 1970, p. 21). Tal
impostura sanguínea exige de nosso Dadá-Dândi uma solução à altura; um relato versado de
inúmeras tentativas para sanar com a entropia sanguínea, oferecendo a ela um outro percurso,
não mais entrópico, mas sim torná-la uma fugidia sangria, por meio das mais nobres e
sublimes motivações: ciúme, vingança e preguiça. Estes são os fios condutores de regem a
trama. Nas palavras de Laurent Cirelli (1998, p. 57-58):
O que Rigaut e os dadaístas têm em comum, esta primeira publicação
comprova de maneira definitiva, é uma vocação pelo desrespeito e pela
insolência, uma tendência à destruição e à devastação. A vontade destrutiva
é una e infinita, ela nasce do encorajamento da espontaneidade anarquista,
o mesmo é com seus niilismos, que reclamam a plenos pulmões uma
limpeza radical dos valores burgueses.136

“Il n’y a pas de raisons de vivre, mais il n’y a pas de raisons de mourir non plus.”
“[...] pour le néant, sa passion destructice trouvent enfin un miroir à sa taille.”
133
“[...] ravive la plaie, l’élargit jusqu’à la douleur, découvre les viscères et les triture. Mais cette douleur,
l’auteur, une fois de plus, l’éloignera à l’aide d’un ricanement: toute colère est vaine.”
134
“Le suicide doit être une vocation.”
135
“Il a un sang qui tourne et qui réclame une justification à son interminable circuit.”
136
“C’est que Rigaut et les dadaïstes ont en comun, cette première publication l’atteste de manière definitive,
une vocation pour l’irrespect et l’insolence, un penchant pour le dégât et la dévastation. Leur volonté
destructice est une et infinie, elle prend sa source dans l’encouragement à la spontanéité anarchiste, leur
nihilisme est le même, qui réclame à grands cris nettoyage radical des valeurs bourgeoises.”
131
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[77]

Junto de seus amigos Dadás, o notívago inveterado Jacques Rigaut passa a
frequentar lugares mais condizentes com seu ethos. Torna-se assíduo transeunte de cabarés,
bares, boates e casas de ópio e láudano, que se localizavam em Paris. “Vou à droga como
quem vai a um encontro amoroso”137 (MASSOT, s/d, apud BITTON, 2004, p. 78), dizia ele
ao amigo Pierre de Massot (1900-1969). Rigaut expõe uma das marcas de seu caráter de um
típico homem de seu tempo, portador de uma impostura, de uma ética às avessas: “Eu sou
um personagem moral”138 (RIGAUT, 1970, p. 83, § 19) escreve ele, criticando a moralidade
e os bons costumes. Para Laurent Cirelli (1998, p. 62-63), Jacques Rigaut:
[...] pratica a ilusão, a camuflagem, a amizade, a poesia, a mentira, a arte,
o jogo, o amor, a escrita, e a sexualidade, com o mesmo desprezo, o mesmo
desprendimento. Apesar do desespero que o habita, à medida daquele que
corroeu Hamlet, vestiu-se tão sobriamente que deixou-se apagar em
público para dar lugar a um humor circunstancial.139

Na primavera do dia 2 de maio de 1921, ocorreu a inauguração da exposição de
Max Ernst (1891-1976) na Librarie Au Sans Pareil onde aconteceu um dos poucos
happenings registrados, tendo como protagonista o casamento entre a escada e a bicicleta.
Mesmo com a ausência de Ernst, que retornou à Alemanha por conta do visto, dentro da casa
de edição de propriedade de René Hilsum (1895-1990) um hapenning coletivo composto
por: Jacques Rigaut, André Breton, Georges Ribbement-Dessaignes, Louis Aragon, Philippe
Soupault, Tristan Tzara, Benjamin Peret e Serge Charchoune ganhou vida:

Com o mau gosto que os caracterizam, os dadas apelaram, desta vez, para
sobressair o terror. A cena era no porão e todas as luzes, do interior do
estabecimento, se apagaram e subia por um alçapão os gemidos de trincar
a alma e o murmúrio de uma discussão da qual só poderíamos captar alguns
trechos: Mais uma palavra e lhe trazemos o silogismo – O poema é uma
asfixia – nos passos da inteligência, é sempre a mulher nua que vence. –
Um jogo de bilhar instalado nos intestinos do cardeal140 (ESPARBÈS,
1922, apud SANOUILLET, 2005, p. 218).

“Je vais à la drogue comme à un rendez-vous d’amour.”
“Je suis un personnage moral.”
139
“[...] pratique l’illusion, le camouflage, l’amitié, la poésie, le mensonge, l’art, le jeu, l’amour, l’écriture et
la sexualité avec la même dérision, le même détachement. Le désespoir qui l’habite, à la mesure de celui
rongea Hamlet, s’est habillé si sobrement qu’il s’efface en public pour laisser la place à un “umour” de
circonstance.”
140
“Avec le mauvais goût qui les caractérise, les dadas on fait appel, cette fois, au ressort de l’épouvante. La
scène était dans dans la cave et toutes lumières éteintes à l’intérieur du magasin, il monait par une trappe des
gémissements à fendre l’âme et le murmure d’un discussion dont nous n’avons pu saisir quelques bribes: Un
137
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Em 13 de maio, ocorre na sala Sociétés Savantes, a conhecida paródia da justiça
idealizada por Philippe Soupault. Neste julgamento, cujo réu era o escritor e proeminente
ideólogo do nacionalismo e do tradicionalismo francês Maurice Barrès (1862-1923), então
indiciado pelos Dadás de crime contra a segurança do espírito, era representado com um
manequim de carnaval. Tristan Tzara, Francis Picabia, Georges Ribemont-Dessaignes, Erik
Satie e Clément Pansaers logo se opuseram por não crerem em nenhum senso de justiça
fundamentalmente vindo do Dadá. O niilismo típico de Tzara entrara em conflito com os
certos preceitos éticos de Breton, este no papel de presidente do tribunal. Tal discórdia a
respeito da seriedade do julgamento, “constam nos altos”:

P: O que você sabe sobre Maurice Barrès?
R: Nada.
P: Você não tem nada a depor?
R: Sim.
P: O quê?
R: [...] Eu não tenho nenhuma confiança na justiça, mesmo se essa justiça
é feita pelo Dadá. Você há de concordar comigo Sr. Presidente, que nós
todos somos um bando de canalhas, com pequenas diferenças, por
conseguinte, mais canalha, menos canalhas, não há nenhuma importância
[...]
P: Você sabe por que foi convidado a depor?
R: Naturalmente porque eu sou Tristan Tzara. Embora eu não esteja tão
convencido disso.
P: O que é este Tristan Tzara?
R: É tudo que se faz oposto a Maurice Barrès.
P: [P. Soupault] A defesa está convencida de que a testemunha inveja o
destino do acusado e solicita se a testemunha ousa admitir.
R: A testemunha diz à merda com a defesa [...]
P: A testemunha quer se passar por um verdadeiro imbecil ou está ela a
procura de se internar?
R: Sim, eu quero me passar como um perfeito imbecil, mas não busco
escapulir de um asilo no qual eu passe minha vida [...]
P: A defesa denota que a testemunha passa seu tempo a fazer piada [...]
R: Eu não julgo, eu não julgo nada. Julgo-me o tempo todo e sinto-me o
mais pequeno e repugnante dos indivíduos, algo do gênero de Maurice, um
pouco menos, mesmo assim, tudo aqui é relativo.141 (SANOUILLET,
2005, p. 229-230)
mot de plus et on t’amène le syllogisme. – Le poème est un asphyxie – Dans les matches de l’intelligence, c’est
toujours la femme qui gagne. – Um jeu de billard installé sur les instestins de cardinal.”
141
Q. – Que savez-vous de Maurice Barrès?
R. – Rien.
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Nos papéis de advogados de defesa do acusado estavam Louis Aragon e Philippe
Soupault. Assumindo o papel de um único promotor público disponível estava RibemontDessaignes e dentre as testemunhas encontravam-se Jacques Rigaut, Pierre Drieu la
Rochelle, Tristan Tzara, Benjamin Péret, dentre outros. Em seu testemunho Jacques Rigaut
(1970, p. 27) é questionado:

P: Não quer prestar juramento?
R: Não.
P: Você considera que as perseguições contra Maurice Barrès estão
fundamentadas?
R: Sim, porque elas são injustas. Não há nada mais encorajador que as
injustiças.142

Segundo Marc Dachy (2011, p. 341), “O indiciamento de Barrès logo se transforma
em uma breve obra-prima de uma sagacidade dialógica dadaísta, uma peça antológica do
gênio crítico e humorístico do movimento.”143 Com o advento do processo Barrès, o
Dadaísmo parisiense evidencia suas divergências, pois nesse momento as diferenças entre
Breton e Tzara tornam-se salutares. Após o boneco carnavalesco ser sentenciado a cumprir
uma pena perpétua em trabalhos forçados, decorreu-se uma maratona de eventos entre os

Q. – Vous n’avez rien de à témoigner?
R. – Si.
Q. – Quoi?
R. – [...] Je n’ai aucune confiance dans la justice, même si cette justice est faite par Dada. Vous conviendrez
avec moi, M. le Président, que nous ne sommes tous qu’une bande de salauds et que par conséquent les petites
différences, salauds plus grands ou salauds plus petits, n’on aucune importance [...]
Q. – Savez-vous pourquoi on vous a demandé de témoigner?
R. – Naturellement parce que je suis Tristan Tzara. Quoique je n’en sois pas encore tout à fait persuadé.
Q. – Qu’est-ce que Tristan Tzara?
R. – C’est tout à fait le contraire de Maurice Barrès.
Q. – [P. Soupault] La défense, persuadée que le témoin envie le sort de l’accusé, demande si le témoin ose
l’avouer.
R. – Le témoin dit merde à la défense [...]
Q. – Le témoin teint-il à passer pour un parfait imbecile ou cherche-t-il à se faire interner?
R. – Oui, je tiens à me faire passer pour un parfait imbecile, mais je ne cherche pas à m’échapper de l’asile
dans lequel je passe ma vie [...]
Q. – La défense prend acte que le témoin passe son temps à faire de l’humour [...]
R. – [...] Je ne juge pas, Je ne juge rien. Je me juge tout le temps et je me trouve un petit et dégoûtant individu,
quelque chose dans le genre de Maurice, tout de même un peu moins. Tout ici est relative.”
142
“Q. – Vous ne voulez pas prêter serment?
R. – non.
Q. – Estimez-vous que les poursuites contre Maurice Barrès soient fondées?
R. – Oui, parce qu’elles sont injustes. Il n’y a rien de plus encourageant que les injustices.”
143
“La mise en accusation de Barrès se transforme donc en un bref chef-d’œuvre dialogué de sagacité dadaïste
un morceau d’athologie du génie critique et humoristique du movement.”
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dias 6 a 30 de junho, no hall do estúdio da Galerie Montaigne com happenings, musicais e
intervenções arteiras que eclodem tudo ao mesmo tempo em um evento intitulado Salon
Dada. Para este evento, Jacques Rigaut produziu três litografias intituladas “Quoi, qui,
quand” (“O que, quem, quando”), além da publicação do enigmático excerto fabular
intitulado “Fable” (“Fábula”) que compôs o catálogo deste evento.
O Dadaísmo de Paris traz para as próprias composições certos elementos distintivos
das composições arteiras produzidas em Zurique, em Berlim e em outras cidades alemãs
como Hanover e Colônia. O Dadá parisiense de Breton, Aragon e Soupault, apesar de sua
radicalidade, fundamentalmente sob as influências do romeno Tzara e do alemão Max Ernst,
é demasiadamente literário; ainda acredita na gramática a ponto de resgatá-la, enquanto que,
em consonância com seu nascedouro em Zurique, o Dadá alemão, seguiu os traços dos
expatriados e desertores, dando vazão à aleatoriedade dos signos e das imagens, implodindo
o velho paradigma significante-significado.
Em 17 de Fevereiro de 1922, o Congresso Dadá parisiense idealizado por André
Breton fracassa. A ânsia de Breton de imputar seriedade ao movimento, de enunciar com seu
projeto preceitos e crendices na psicanálise, na revolução russa e no materialismo dialético
marxiano, o “Conclave Dadá” tentaria assassinar Dadá por conta do próprio espírito de
gratuidade, de deflagração de espontaneidade destrutiva intrínseco às suas composições;
ações estas sem quaisquer diretrizes ou propostas passaram a incomodar Breton e seu ímpeto
por um ornamento, por um perfazimento propositivo para com a arte.
Tzara ainda é convidado a compor o comitê do Congresso, mas se recusa, pois,
enxerga o caráter hegemônico e burocrático que ameaça as individualidades dos arteiros e a
singularidade dos demais grupos vanguardistas. Os quarenta e cinco artistas signatários do
congresso, dentre eles Arp, Ray, Cocteau, Éluard, Rigaut e Van Doesburg reconheceriam
mais de meio século depois esta falha. Diante destes acontecimentos, Tzara escreve: “Eu
considero que o atual marasmo, resultado da mistura de tendências, da confusão de gêneros
e da substituição das individualidades por grupos, é mais perigosa que a reação”144 (DACHY,
2011, p. 360) e conclui de forma irônica que “Os membros do Congresso do Modernismo,

seguido de ameaças por pérfidos impostores, decidiu-se a alguns dias por abandonar esta

“Je considère que le marasme actuel, résulté du mélange des tendances, de la confunsion des genres et de
la substitution des groupes aux individualités, est plus dangereux que la réaction.”
144
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excelente ideia para circular como cães encoleirados entre os princípios de célebres
teóricos”145 (DACHY, 2011, p. 361).
Em março deste mesmo ano, Jacques Rigaut publica na revista Littérature, na
primeira edição da nova série, um pequeno excerto em homenagem a Mae Murray (18851965), vedete e comediante do cinema silencioso americano a quem Rigaut declara sua
paixão. No mês seguinte, Rigaut publica uma irônica homenagem a André Breton em forma
de romance, “Un Brillant Sujet”, no qual Rigaut o vê como um “sujeito brilhante”. Nesta
composição textual, na qual os personagens transitam pelo mundo arcaico (Egito, Grécia e
Roma), o personagem, Palentête (Jacques Rigaut), dotado de uma sagaz sapiência e, com
certa dose de crueldade, espezinha Palentête′, atribuído a Breton. Este último “Desesperado,
Palentêté ameaça se suicidar. Pavor de Palentête que teme que este suicídio levará à sua
morte”146 (RIGAUT, 1970, p. 35), pois é experiente na arte da morte voluntária: “Palentête
ensina há 20 anos nos cinco continentes o dogma do suicídio obrigatório”147 (RIGAUT,
1970, p. 35).
No ano de 1923, Dadá parisiense mesmo agonizante, ainda respira “sem aparelhos”,
revelando aquilo que havia de mais infinitesimal dentro de si, a efemeridade, a dissolução e
a volatilidade de seu gesto nadificante. Ao final deste ano, Rigaut confessa a André Breton
o anseio de fundar um jornal: “Jacques Rigaut, cuja ambição literária se limitava a querer
fundar um jornal de título muito extenso – O Banzé”148 (BRETON, 1973, p. 395).
No outono-inverno deste mesmo ano, em terras americanas, uma revista intitulada
The Little Review publica as “neuf lignes” (“nove linhas”) de Jacques Rigaut. Estes
aforismos foram a última aparição de Rigaut no cenário literário. Deste momento em diante,
Jacques Rigaut assume uma posição de homem mundano e aventureiro. Em outubro do
mesmo ano, conhece Gladys Barber, uma jovem milionária americana de 32 anos, mãe de
quatro filhos que veio a Paris para se divorciar, ata uma relação intensa, porém evanescente,
como tudo em sua vida.

“Les membres du Congrès du Modernisme, à la suite des menaces de quelques imposteurs perfides, ont
décidé il y a quelque jours d’abandonner cette excellente idée de circuler comme les chiens en laisse entre les
principes des célèbres théoriciens.”
146
“Désesperé, menace de se suicider. Effroi de Palentête qui redoute que ce suicide n’entraîne sa mort.”
147
“Palentête enseigne dans les 5 continents le dogme du suicide obligatoire à 20 ans.”
148
“grabuge: banzé, algazarra, alvoroço.” (AZEVEDO, 1918, p. 659. [verbete]). “Le Grabuge” é um poema
pertencente a obra “L’accès aux mots” (1926) escrito por Julien Torma (1905-1933). Segundo a lenda, tanto a
vida quanto a obra de Julien Torma foi uma invenção dos patafísicos da escola do epistemólogo e cientista do
imaginário Alfred Jarry.
145
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1.5.

“Onde estão seus vícios?”

Em 1924, o corpo morto de Dadá encontra-se putrefato em Paris, tal como Jacques
Rigaut já havia enunciado em seus “Fait Divers” (“Ocorrências”); “Foi encontrado ontem
no jardim do Palais-Royal, o cadáver de Dadá. Presumiu-se um suicídio (pois o infeliz
ameaçava desde seu nascimento pôr fim a seus dias) [...].”149 (RIGAUT, 1970, p. 42). Com
o corpo de Dadá já decomposto, Jacques Rigaut faz uma longa viagem durante toda a
primavera até meados do verão daquele ano. Ao lado do amigo e escritor Drieu la Rochelle,
da cantora lírica Suzanne Peignot (1895-1993), e do jornalista, crítico e colecionador de arte
Paul Chadourne (1897-?), visitam o sudeste da França, percorrendo o litoral banhado pelo
mediterrâneo de Provence-Alpes-côte d’Azur, mais precisamente a comuna de RayolCanadel-sur-mer.
Um outro movimento estético, mais coeso em seus preceitos artísticos e políticos
assume o cenário artístico parisiense, o Surrealismo, com a publicação do primeiro manifesto
de André Breton. Jacques Rigaut adota para si uma vida mundana e errônea, não participando
da corrente estética nascente. Não obstante, apesar de frágeis similaridades dentre a-estética
Dadá e a estética surreal, o a que entoa a negação faz-se resolutamente distintos:

O Surrealismo, o filho bastardo de Dadá, não iria, em breve, edificar-se
sobre a esperança e o desejo, não iria, um pouco mais tarde, gargarejar-se
de materialismo histórico, de revolução russa e de psicanálise? Que belo
trabalho Rigaut poderia ele fazer? Não apreciaria ele em Dadá a ausência
absoluta de toda crença, de toda confiança? Ele estimaria, sim, esta
insurreição sem entraves, negando sem jamais afirmar, esta vontade de
perder, de quebrar divertia-o, atraia-o, já estava nele.150 (CIRELLI, 1998,
p. 72-73)

Jacques Rigaut passa a dar vasão a outras paixões. Fascinado pela língua inglesa e
pela música americana, como o fox trot e o jazz e entusiasmado com uma jovem milionária
chamada Gladys Barber, faz sua primeira viagem (dentre outras) para os Estados Unidos

“On a trouvé hier dans le jardin du Palais-Royal, le cadavre de Dada. On présumait un suicide (car le
malhereux menaçait depuis as naissance de mettre fin à ses jour) [...]” (RIGAUT, 1970, 42).
150
“Le surréalisme, rejeton bâtard de Dada, n’allait-il pas, bientôt, se batir sur l’espoir et le désir, n’allait-il
pas, un peu plus tard, se gargariser de matérialisme historique, de révolution russe, et de psychanalyse? Quel
emploi Rigaut pourrait-il bien faire de tout cela? N’appréciait-il pas en Dada l’absence absolue de toute
croyance, de tout confiance? Il estimait, oui, cette insurretion sans entraves, niant sans jamais affirmer, cette
volonté de perdre, de casser, l’amusait, l’attirait, était déjà en lui.”
149
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financiada pelo seu amigo e romancista Pierre Drieu la Rochelle, que um ano antes havia
publicado sua novela intitulada “La Valise Vide” (“A Valise Vazia) pela renomada revista
La Nouvelle Revue Française. Jacques Rigaut segue rumo à cidade de Patchogue, localizada
ao sul de Long Island, New York e lá escreve um de seus textos mais extensos e enigmáticos,
intitulado “Lord Patchogue” e um epíteto (que leva o nome da cidade) no qual ele expressa
suas impressões acerca da cidade de New York, ambos conhecidos postumamente.
Apesar de ser fluente em inglês e dotado de um espírito cosmopolita, Jacques Rigaut
não abre mão de seu vernáculo francófono ao escrever, e com “Lord Patchogue” não seria
diferente. Neste texto, Rigaut assume uma relação difusa com seu alter-ego. A hipertrófica
relação com sua autoimagem, se propaga na arquitetura deste novo mundo além-mar,
composto por imensos e transparentes “afrescos” de vitrines, vidraças e espelhos das
fachadas de lojas e edifícios, cuja “pintura” em movimento que ele vê é a si mesmo. “Em
‘Lord Patchogue’, ‘aquela estranha confissão fragmentaria’, o narrador se descreve como o
homem do outro lado do espelho – ‘o olho que olha o olho que olha o olho que olha...”
Rigaut, aparentemente, também fez experiências pintando e rascunhando em espelhos.”151.
(HALE, 2005, p. 82). Tal processo de diluição de subjetividade ou acoplação de múltiplos
“eus”, Jacques Rigaut descreve tal experiência:

Lord Patchogue e sua imagem avançam lentamente um para o outro,
consideram-se em silêncio, eles param, se inclinam.
Que vertigem se apoderou de Lord Patchogue. Foi breve, fácil e mágico:
frente a frente, Lord Patchogue deslizou-se. Vidro atingido, atravessado,
voam os estilhaços, mas ele, aqui está do outro lado152 (RIGAUT, 1970, p.
59).

Dentre as peripécias pictóricas e outras travessuras mais, este protagonista de gestos
fanfarrões desfilava com “sua pele morena, seu contorno, seu movimento, seu belo
semblante, seu rosto que apesar dos caracteres dos traços, apesar do controle das expressões,

“In “Lord Patchogue”, “that strange fragmentary confession”, the narrator describes himself as a man on
the other side of the mirror – “the eye that looks at the eye that looks at the eye that looks…”. Rigaut apparently
also experimented with painting or drawing on mirrors.”
152
“Lord Patchogue et son image s’avancent lentement l’un vers l’autre. Ils se considèrent en silence, ils
s’arrêtent, ils s’inclinent.
Quel vertige s’est emparé de Lord Patchogue: Ce fut bref, facile et magique: le front en avant, Lord
Patchogue s’est élancé. La glace heurtée, traversée, vole en éclats, mais, lui, le voici de l’autre côté.”
151
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subsiste uma certa fraqueza que não sabemos onde colocar, alguma coisa de vulnerável.”153
(RIGAUT, 1970, p. 53, § 1). Lord Patchogue fala através de Rigaut, mais que isso, apropriase dele, proporcionando-o um duplo movimento literário em seu percurso espelhante: o
primeiro movimento corresponde a sua travessia sobre o imenso espelho do oceano atlântico
até chegar em Oyster Bay:
Meu segredo: estou do outro lado do espelho. 20 de julho de 1924, em
Oyster Bay, na casa de Cecil Stewart realizei esta proeza surpreendente –
tenho minhas testemunhas – Eu tomei um ligeiro impulso e, com a testa a
frente atravessei o espelho. Isto foi fácil e mágico – um ligeiro corte na
testa, uma ferida imperceptível e fatal [...]154 (RIGAUT, 1970, p. 52 § 6).

Já o segundo movimento é sumamente introspectivo, íntimo, entrópico, num
perigoso espiral ensimesmado, deste modo, tal como assinara Jean-Luc Bitton (2011, p. 68):
“Lord Patchogue matou Jacques Rigaut, um simbólico assassino-suicida que prefigura o
destino trágico do escritor”155, fala através de seu reflexo:

O lugar inverso é valido, era de se esperar [...] quando a certeza de
descobrir nada mais que uma confirmação, ele se vira, um espelho está
atrás dele e ainda é Lord Patchogue que se olha. Cada um diz ao outro com
um espanto a se contemplar: eu sou um homem que busca não morrer, e
pela segunda vez, Lord Patchogue se lança através do espelho156
(RIGAUT, 1970, p. 60-61, § 1-3).

Jacques Rigaut se instala por dois anos em New York até a consumação de seu
casamento com Gladys Barber em 15 de janeiro de 1926. Seu casamento lhe proporcionou
uma vida regada de opulência e excessos. Rolls-Royces, vestimentas de alta costura são lhe
ofertados, juntamente com o livre acesso às galantes festas nos jardins das mansões, bem ao
típico modo Jay Gatsby. “O dinheiro dos outros me ajuda a viver [...] eu sei o preço das

“Sa peau brune, son contour, son mouvement, un bel air, son visage où malgréle caractèdes traits, malgré
le controle des expressions, subsiste une certaine faiblesse qu’on ne sait où placer, quelque chose de
vulnérable.”
154
“Mon secret: je suis de l’autre côté de la glace. Le 20 juillet 1924, à Oyster Bay, dans la Maison de Cecil
Stewart j’ai réalisé cet exploit surprenant – j’ai mes témoins – j’ai pris um léger élan et, le front en avant, j’ai
traversé la glace. Ce fut facile et magique – une légère coupure au front, blessure imperceptible et fatale.”
155
“Lord Patchogue a tué Jacques Rigaut, un meurtre-suicide symbolique qui prefigure le destin tragique de
l’écrivain.”
156
“L’envers vaut l’endroit, il fallait s’y attendre [...] quand la certitude de ne découvrir rien qu’une
confirmation, il se retourne, un miroir est derrière lui et c’est encore Lord Patchogue qui se regarde. Chacun
dit à l’autre dans un effroi qui s’augmente à se contempler: je suis un homme qui cherche à ne pas mourir, et
pour la seconde fois, Lord Patchogue s’élance à travers la glace.”
153
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coisas, todos os prazeres são tarifados. Consulte o menu. Love to be sold”157 (RIGAUT,
1970, p. 24-25). Imerso no mundo da mais alta classe americana, teria ele confessado a seu
amigo sua tênue misoginia: “Oras, dizia sem parar que o encanto delas era feito em parte de
seu dinheiro” (ROCHELLE, 1984 [1931], p. 51).
A lua de mel do casal foi uma longa estadia em Palm Beach e uma visita aos amigos
em Paris, na qual Jacques Rigaut protagonizou um curta-metragem intitulado Emak-Bakia
(“Deixe-me paz” em euskara, idioma basco) de 1927, dirigido por Man Ray. Em seu retorno
a New York, Jacques Rigaut, em uma carta escrita à sua amiga Colette Clément, escreve:
“Rigaut, homem do mundo perfeitamente domesticado, tinha muito do que rir”158 (RIGAUT,
1970, p. 175).
Ao retornar para New York, seu vício por substâncias intravenosas se mostra mais
intenso. A heroína que transita pela sua conrrente sanguínea, somada a altas doses de whisky,
fizeram do apartamento no Ritz-Carlton Hotel um sugestivo playground privée. Em plena
Big Apple não havia revólver para brincar de roleta russa, mas havia os arranha-céus com
suas vertiginosas alturas:

Um dia, diante dos filhos de Gladys, Rigaut abre a janela do palácio onde
moram, atravessa a grade e se suspende pelos dedos no vazio. Após alguns
instantes, se apruma, entra, fecha a janela e sai do quarto sem uma palavra.
As loucuras do marido heroinomaníaco provocam uma ruptura
anunciada159 (BITTON, 2004, p. 82).

Após tais acontecimentos, é consumada a separação do casal. Com o término do
casamento, Jacques Rigaut se manteve por mais alguns meses em New York antes de retornar
a Paris em definitivo, deixando atrás de si, seu odor de exímio conhecedor na arte do insulto:

Gente de New York, para que se preocupam com tanto dinheiro, tantas
distrações, onde estão seus vícios? Seus rostos simples vocês os defendem?
Tomem nos miolos dos seus cus que não se pensaria mal de vocês! Seus
distúbios não são finos, nem seus excessos, nem seu álcool, quando vocês
hão de se separar de sua dignidade infantil? Não há lugar sobre seus rostos

“L’argent des autres m’aide à vivre [...] je sais le prix des choses, tous les plaisirs sont tarifés. Consultez la
carte. Love to be sold.”
158
“Rigaut, homme du monde, parfaitement apprivoisé, il y avait de quoi rire.”
159
“Un jour, devant les enfants de Gladys, Rigaut ouvre la fenêtre du palace où ils habitent, enjambe la
rambarde, et se suspend par les doigts dans le vide. Après quelques instants, il se redresse, rentre, ferme la
fenêtre et sort de la chambre sans un mot. Les frasques du mari héroïnomane entraînent une rupture annocée.”
157
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a união por uma curiosidade um pouco obcecada, uma inquietude, um
prazer de segunda mão [...]160 (RIGAUT, 1970, p. 45).

1.6.

“Eu serei um grande morto”
Após seu divórcio e após ter vivido por algumas semanas em uma condição

miserável nos Estados Unidos, Jacques Rigaut retorna a Paris. Em 1926 ele e seus amigos
partem rumo a uma longa peregrinação à região dos Pirineus, onde se instalaram no Hotel
Le Madrid, região basca dos Pireneus-Atlântico, na comuna de Guéthary. Hospedados, os
amigos escrevereram um texto a seis mãos intitulado “Cadavre Exquis” (“Cadáver
Requintado”), que viria a público somente no ano de 1998. Neste turmo, a vida de Jacques
Rigaut não mais se encontra com os espíritos vanguardistas franceses de meados da década
de 20.
Ao final de novembro de 1928, Jacques Rigaut retorna de viagem e se instala em
Paris. Despido do compromisso em que o envolvia além-mar, estava ele, ainda adornado por
um insaciável apetite para com as substâncias alucinógenas, tanto intravenosas quanto
promotoras de densas fumaças oxidantes.
Seu ininterrupto ménage à trois com a heroína e o ópio – estes, promotores das mais
abissais diversões, tornam-se seus mais fiéis companheiros – tomam de assalto seu habitat;
seu dormitório e seu espaço interior, sua corporeidade. Em seu novo endereço parisiense o
“ópio e heroína estão graciosamente à disposição dos convidados. Rigaut joga habilmente
com os empréstimos e reembolsos”161 (BITTON, 2004, 83) para bancar seu estilo de vida.
Instala-se em um tradicional endereço em Paris, na Rue Singer nº 36 de Passy, na qual vive
em extrema elegância e requinte.
Para Rigaut, Paris ainda é uma festa, logo ele buscava satisfazer seus prazeres mais
subterrâneos. “Marmóreo, nosso irmão de armas, Lord Patchogue, nas tenebrosas
brincadeiras estupefantes”162 (MASSOT, s/d, apud BITTON, 2004, p. 83), escrevera Pierre
de Massot em seu diário, após uma visita ao amigo recém regresso. Seu insaciável anseio
delineado por excessos pode exprimir um íntegro sentimento de amargura inscrito em seus
“Gens de New York, à quoi tant d’argent, tant de loisirs, où sont vos vices? Vos visages simples vous les
defendente-ils? Enculeriez-vous des trous de serrure qu’on ne penserait pas à mal! Vos désordes ne sont pas
minces, ni vos excès, ni votre álcool, quand parviendront-ils à vous séparer de votre dignité enfantine? Il n’y
a pas de place sur vos visages unis pour une curiosité un peu obsedante, une inquietude, un plaisir de seconde
main [...].”
161
“[...] Rigaut, jongle habilement avec les empruts et les reboursement.”
162
“Marmóréen, notre frère d’armes, Lord Patchogue, et dans les ténèbres des stupéfiants jouets.”
160
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gestos e em sua própria vida, assim infere o organizador da primeira antologia de Jacques
Rigaut, intitulada “Papiers Posthumes” (1934), de Raoul de Roussy de Sales (1934, p. 3-4):
[...] como a maioria de seus contemporâneos, um gosto ardente pelas
satisfações materiais, pelo conforto, pelo luxo, por tudo aquilo que o
dinheiro pode proporcionar, sem jamais esquecer, no entanto o que sua
busca tem de ilusória. Isso explica uma espécie de amarga exasperação
com a qual ele reclamava seu dever [...].163

Este dândi por volta dos trinta anos encontra-se em uma Paris que, apesar de seu
luxo e glamour, perdera seu brio festejante de outrora. Tornara-se uma cidade repleta de
canteiros de obras, não obstante, ainda mantinha seu ar solene e austero, diante da sua
condição de vitoriosa frente à Tríplice Entente. Paris não possuía mais sua atmosfera de
playground para maiores com suas diversões clandestinas. O fin do fin de siècle, não somente
insistia em bater à porta de Rigaut, mas já havia adentrado por boulevares, alamedas e ruelas
de Paris. Tal fin foi apreendido e compreendido pelos franceses.
Em seu luxuoso dormitório, Rigaut insistia em manter a típica atmosfera dos anos
20, que desde sua estadia em New York nunca deu por terminado; um ininterrupto festim
embalsamado em gastura aceitava a vida, experimentada em seu limite. “Não existem razões
para viver, mas tão pouco para morrer. O único meio pelo qual nos é concedido testemunhar
nosso desprezo pela vida é aceitá-la. A vida não vale o trabalho de renunciá-la”164 (RIGAUT,
1970, p. 20). Acerca dos efeitos que tais íntimos festins haviam causado em Rigaut, seu
amigo Pierre Drieu de la Rochellle deixou suas impressões em sua novela “Fogo Fátuo” e
posteriormente em um curto texto de caráter confessional, intitulado Adeus a Gonzague, na
qual Rigaut emerge diante de seus olhos:

Essa dissolução já estava bem avançada [...] Havia sobretudo na grande
estrutura de seu rosto alguma coisa de inquebrável que olhava com
orgulho, de manhã, após uma orgia. Há muito tempo tirara disso uma
sensação de impunidade. Mas hoje... Claro, sempre havia a base sólida dos
ossos, mas mesmo isso parecia atingido, como uma carcaça de aço
empenada, torcida por um incêndio. A bela aresta de seu nariz arquearase; presa entre dois desbastes, parecia prestes a se romper. A linha outrora
“[...] comme la plupart de ses contemporains, un goût ardent pour les satisfactions matérielles, pour le
confort, pour le luxe, pour tout ce que l’argent peut procurer, sans jamais, oublier cependant ce que leur
poursuite a d’illusoire. Cela explique l’expèce d’exasperation amère avec laquelle il réclame son dû [...].”
164
“Il n’y a pas de raison de vivre, mais il n’y a pas raison de mourir non plus. La seule façon qui nous soit
laissée de témoigner notre dédain de la vie, c’est de l’accepter. La vie ne vaut pas qu’on se donne la peine de
la quitter.”
163
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decidida de seu queixo, que marcava um desafio tão seguro, não conseguia
mais se impor; tremia, afundava-se. Suas órbitas oculares também não
eram lugares nítidos, entre as têmporas e as faces duras. Algo de malsão se
espalhara em todos os seus tecidos e os tornava grosseiro, até a carne dos
olhos [...] o menor ricto, a menor careta fazia reaparecer aqueles terríveis
vincos, aqueles terríveis descarnamentos que haviam começado um ou dois
anos antes, a esculpir uma máscara funerária na própria substância viva
(ROCHELLE, 1984, p. 48-49).

Assim Drieu la Rochelle o havia encontrado em uma visita; Rigaut, um manequim
ornado em seu luxuoso dormitório. Aquele homem fascinante, cuja beleza assemelhava-se à
de um gigolô romeno, tomara a forma de uma subjetividade objetal, semi-inanimada, vivente
em seu limítrofe vivaz – “O desejo, é provavelmente tudo que um homem possui”165
(RIGAUT, 1970, p. 85, § 42) – sua vivência aporética e desejante por desfiladeiros
existenciais lançou-o em instâncias, em lugarejos inóspitos, não obstante benfazejos ao
Dadá-dândi, cujo début de la fin fazia-se evidente em seu cansaço: “A fadiga engendra as
mais sedutoras caretas”166 (RIGAUT, 1970, p. 88, § 61), caretas estas que tornaram seu mais
fidedigno rosto. Rigaut, aquele Dadá que buscava a todo custo não morrer, estava em
impulsiva consonância com o Zeitgeist, foi ele sim, primogênito do fin de siècle, no qual a
insígnia “Não há progresso na descoberta, que não em direção a morte”167 (RIGAUT, 1970,
p. 91, § 86), falou através de si, plasmou-se nele; o espiríto do tempo fez-se carne.
Todas as obras de seus amigos já haviam sido feitas – esculturas já com seus traços
e curvas delineadas em matérias – telas já embaladas em molduras – os corpos já haviam
rasgado o vento com seus gestos de galhofos bailarinos – os uivos, urros e sussurros já
haviam quebrado o silêncio e a rigidez da sintaxe com seus poemas-fonemas – os livros já
haviam sido publicados e lidos; mas a sua obra, talvez a maior delas ainda estava por vir,
pois ainda via-se incompleta. A mais completa ausência de convicção, tal como escreveu
uma vez, será confeccionada em sua matéria primaz. O corpus de sua antiarte tomara um
corpo efetivo, orgânico, in natura, sua obra silenciosa se evidenciará através de um
estampido, cujo eco repercutirá até os dias.
Em meados daquele que viria a ser o fatídico ano de 1929, ano em que a econômia
de mercado atravessara seu mais profundo abismo, Jacques Rigaut e seu típico
comportamento de estudante nômade, que permeava dentre os colégios e liceus, agora
“Le désir, c’est probablement tout ce qu’un homme possède.”
“La fatigue engendre le plus séduisantes grimaces.”
167
“Il n’y a de progrès, de découverte, que vers la mort.”
165
166
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peramburava pelas clínicas de reabilitação. La Malmaison, foi sua primeira estadia para dar
início à desintoxicação. Lá, ele permaceneu por algumas semanas após empreender fuga.
Em meados daquele verão, em pleno mês de agosto, Rigaut parte para a clínica de SaintMandé, na qual se evade após pular o muro em companhia de Man Ray, para ter uma noitada
regada a heroína e álcool. Em Saint-Mande, permanece até 13 de outubro, onde por fim,
desloca-se para aquele que viria a ser seu último endereço; a clínica Châtenay-Malabry, do
renomado psiquiatra Henry Le Savoureux. Em seu quarto, recebe visitas de jovens
americanas apaixonadas e de seu amigo Drieu la Rochelle que escreve: “Ele vem pelos
gestos excessivos. Falou de suicídio. Confiante na inesgotável credulidade, ele decidiu por
redescobrir esta fonte de ocorrências, a menos pitoresca”168 (ROCHELLE, 2004 [1924], p.
123), e cristaliza em suas laudas, suas vivazes reminicências de Rigaut em seus tempos
áureos: “Durante algum tempo, ele vivia em um estado de graça, de glória íntima. Ele havia
superado o suicídio. Ele não mais sabia se estava morto ou vivo, se ele atirou ou se ele riscou
um fósforo na madrugada [...]”169 (ROCHELLE, 2004, p. 124).
Sob teto da clínica Malabry, Rigaut vai em busca do revólver que seu amigo Pierre
de Massot lhe havia confiado, desde seu retorno de New York. Semanas depois, já
embriagado, faz uma visita a Jacques Porel, e passam uma noite no Théâtre de la Potinière
e na manhã seguine jantam no Grande Écart. Rigaut insiste para que o deixe em
Montparnasse para então efetivar a profecia que fez de si próprio; “Eu serei um grande
morto.”170 Jacques Rigaut (1970, p. 89 § 74) imprimiria assim, em seu último gesto, a forma
de uma derradeira epifania:
Ele nos obrigou a deixá-lo, no Place de l’Étoile. Ele pegou um táxi. Fez
um gesto com a mão. Nós jamais o veríamos vivo novamente.
No dia seguinte, à tarde, ele nos telefonaria da la Vallée aux Loups [para
dizer]171 que ele queria se matar.
Assim que cheguei lá, eles me fizeram subir para seu quarto. Ele estava só,
estendido sobre sua cama, com uma nova ordem e calma impressionantes.
A enfermeira me explicou que ele havia retornado à clínica, na mesma
manhã. E foi logo organizar seu quarto. Foi somente na hora do almoço
que não o viram descer ao toque do sino, eles subiram até seu quarto. Eles
o encontraram estendido sobre sua cama, o revólver ao seu lado. Ele tinha
“Il en vint à des gestes excessifs. Il parla de suicide. Confiant dans l’inépuisable crédulité, il se decida à
redécouvrir cette source de faits divers, la moins pittoreque.”
169
“Pendant quelque temps, il vécut dans un état, de grâce, de gloire intime. Il avait surmonté le suicide. Il ne
savait plus s’il était mort ou vivant, s’il avait tire ou s’il fait craquer un tison dans la nuit.”
170
“Je serai un grand mort.”
171
Grifo meu.
168
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usado uma régua para não falhar o coração e de um travesseiro a fim de
emudecer o ruído do disparo.
Ele havia mesmo tido a cautela de colocar sob seu corpo um lençol
emborrachado para evitar as manchas [...] Ele estava tão belo sobre sua
cama. Calmo e simples, sobre seu rosto, a expressão de alguém que, enfim
atingiu a etapa ou apenas encontrou a solução do problema172 (POREL,
1952, p. 26).

O corpus de sua silenciosa obra se perfez por um traçante vulto gélido e metálico,
rasgando o vento em direção ao seu peito; em direção ao peito de muitos que presenciaram
todo seu trajeto de criatividade anticriativa e o fez tomar sua vida como matéria-prima,
concluindo-a com seu vermelho escarlate em 29 de novembro de 1929.
Não há dúvida de que na terra “alguns nascem póstumos” (NIETZSCHE, 2007
[1888], p. 9), porém há aqueles que póstumos se fizeram, se constituíram no imo de uma
sentença há muito enunciada por Sileno, cujo eco fez-se ouvir em Jacques Rigaut, tal como
em seus contemporâneos, Cravan e Vaché: “O melhor de tudo é para ti inteiramente
inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo
morrer” (NIETZSCHE, 2003 [1872], p. 36, § 3); eco tomado em silêncio no qual produziu
alegres subjetividades natimortas; nascentes aporias, que fecham o fin de siècle. “A vida de
Rigaut é exemplarmente um “caso DADA”173 (DESNOS, 1927, in. RIGAUT, 1970, p, 186).

“Il nous obligea à le laisser, place de l’Étoile. Il prit un taxi, fit un geste de la main. Nous ne devions le
revoir, vivant.
Le lendemain, à midi, on nous télephonait de la Vallée aux Loups qu’il venait de se tuer.
Dès que j’arrivai là-bas, on me fit monter dans sa chambre. Il était seul, éttendu sur son lit, dans une ordre et
un calme nouveaux, impressionnants. L’infirmier m’expliqua qu’il étai rentre à la clinique, le matin même. Il
était aussitôt remonté dans sa chambre. Ce n’était qu’a l’heure du déjeuner que, ne le voyant pas descendre
au coup de cloche, on était monté jusque chez lui. On l’avait trouvé, étendu sur son lit, le revolver à ses côtes.
Il s’était servi d’une règle pour ne pas manquer le cœur et d’un oreiller afin d’amortir le bruit de la détonation.
Il avait même, pris le soin de mettre sous son corps un drap de caoutchouc pour éviter les taches [...] Il était
três beau sur son lit. Calme et simples. Sur son visage, l’expression de celui qui a, enfin, atteint l’étape ou qui
a trouvé la solution au problème.”
173
“La vie de Rigaut est exemplairement un «cas DADA».” (DESNOS, 1927, in. RIGAUT, 1970, p. 186).
172
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CAPÍTULO II – Jacques Rigaut & “La Profession de Foi et son Œuvre”174

A arma apontada contra a vida pelo suicídio tem sempre razão. Nenhum
dejeto, nenhuma ruína pode permanecer após a passagem desta vontade
ardente de tudo destruir.175
(Paul Éluard)

2.1.

O ethos Littératuricide
Em meados de maio do fatídico ano de 1871, em Paris, após a derrota da França

pelo exército germânico, sob a batuta de Otto von Bismarck e entrincheirada pela sua
comuna, Arthur Rimbaud escreve uma carta ao então amigo e confidente Georges
Izambard176, seu ex-professor de retórica do Collège de Charleville. Nesta carta, Rimbaud
relata seu novo ofício de efêmero communard e não mais pertencente ao corpo discente (que
Rimbaud tratava como imbecis) do distinto colégio. Tal carta compõe uma vasta antologia,
presente em uma obra de caráter reminiscente, na qual Izambard infere a princípio uma
adjetivação no trato de Arthur Rimbaud, tanto para com os literatos de outrora, quanto para
seus contemporâneos. Esta adjetivação será aqui tratada como um conceito, no intuito de
operacionalizá-lo para uma possível compreensão acerca de Jacques Rigaut e seu tato com
certos literatos. Diz o texto:

Em uma remessa foi enviada uma longa e truculenta carta, a profissão de
fé littératuricide de um retórico emancipado. Ele se declarava um bom
homem, absolutamente enjoado por toda a poesia existente do passado e
do presente... “não era isso não... não era nada disso, então nada mesmo!...
Racine? Peuh! Victor Hugo?... pouah!... Homero? Homero!...” e eu te
repito que ele não falava nada de chique. Ele os vituperava, mas ele os
havia lido, a galope! Leu e releu tanto velhos como os jovens177
(IZAMBARD, 2008, p. 20).
“A Profissão de Fé e sua Obra.”
“L’arme braquée par le suicide contre la vie en a toujour raison. Nul debris, nulls ruines ne peuvent
subsister après le passage de cette volonté qui brûle de tout détruice” (ELUARD, 1930, p. 16).
176
Georges Izambard (1848-1931). A citação a seguir foi extraída da obra Rimbaud tel que je l’ai connu
(“Rimbaud tal como eu o conheci”), publicado em Paris pela editora Le Mercure de France em 1947. Esta obra
de caráter póstumo, versa sobre as reminiscências acerca do conteúdo de cartas perdidas, enviadas pelo seu exaluno e então amigo-confidente, Arthur Rimbaud.
177
“À cet envoi était jointe une longue et truculente lettre, la profession de foi littératuricide d’un rhétoricien
émancipé. Il s’y déclarait, le petit bon homme, absolument écœuré par toute la poésie existente, passé ou
presente... «Ce n’etait pas ça... Ça n’y etait pas du tout, mais lá, pas du tout!... Racine? Peuh! Victor Hugo?...
pouah!... Homère? Homère!...» et je répète qu’il n’en parlait pas de chic. Il les vitupérait, mais il les avait
lus.”
174
175

[92]

Como professor de Arthur Rimbaud, Georges Izambard tinha total conhecimento a
respeito da genialidade e do ciclópico repertório literário daquele que viria a ser um dos mais
importantes poetas franceses de todos os tempos. Ao se tornar confidente e amigo de seu
então aluno e pupilo, seguiu-se um constante contato por correspondência, no qual Izambard
automaticamente atribuiu uma marca de caráter ao prodígio Rimbaud, justamente pelo modo
de como ele tratava os literatos de outrora e seus contemporâneos: “Eu recebi dele outras
cartas que me pareceram mais calmas, incluindo aquela que eu qualifiquei por vezes de
littératuricide, onde ele massacrava apenas os poetas e somente pela metáfora. Isto é de uma
ironia exasperante”178 (IZAMBARD, 2008, p. 154). A este respeito seu professor e então
amigo, lança-o para fora do diagrama que desde há muito era assiduamente trabalhado nos
colégios enquanto princípios norteadores de leitura e interpetação: a poesia subjetiva
(Romantismo) e a poesia objetiva (Naturalismo / Realismo). A este respeito, Rimbaud se
posiciona:

Eu não tenho nenhum princípio em poesia e me protejo para não estar em
nenhuma escola... Por covardia? Não, é meu humor.179 [...] as escolas eu as
abomino, eu as regurgito, pois elas fazem... dos colegiais, plebeus e
seguidores [...]180 (IZAMBARD, 2008, 166).

De fato, do ponto de vista de suas biografias e de suas respectivas produções, Arthur
Rimbaud e Jacques Rigaut encontram-se de lados opostos do diagrama. Ambos se lançaram
por caminhos resolutamente distintos, a começar pela obra ciclópica de Rimbaud que tanto
em sua escrita quanto em sua repercussão, ganham um estatuto de magnus opus pela
engenhosidade e gênio, além de sua explicita intencionalidade, tal como ele enuncia em sua
carta a Izambard (RIMBAUD, 2009 [1871], p. 35): “Quero ser poeta, e trabalho para me
tornar vidente”. Já Jacques Rigaut, nem sequer era possuído por uma outra intenção, senão
aquela de ser um grande morto, e lança-se em caminho outro; seu trabalho foi se tornar um
necromante de si, exprimir através de sua pena, seu mortal porvir. Não obstante, há um
elemento comum que tocam a ambos e se expressa de modo distinto na produção textual de
Rimbaud e na anti-produção de Rigaut: ambos desprezam tudo que corresponde a toda
“[...] j’ai reçu de lui d’autres lettres qui m’ont paru plutôt calmes, y compris celle que j’ai qualifiée autrefois
de littératuricide, où il ne massacrait que les poètes, et seulement par métaphore.”
179
humeur corresponde ao temperamento, a um estado de espirito, a uma condição psico-emocional, ‘estar de
bom humor / mau humor’. Distingue-se do humour; este corresponde a um senso de humor, piadista, anedótico.
180
“Je n’ai pas príncipe en poesie et me défends d’être d’aucune école... Par veulerie? Non, c’est mon humeur
[...] les écoles, je les abhorre, je les vomis, parce qu’elles font... des écoliers, plarbleu, et de suiveurs.”
178
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produção literária precedente e seu valor distintivo para a sociedade ocidental. Enquanto o
primeiro atinge os limites possíveis da linguagem, esgarçando todo o significado a ponto de
tocar seu além, seu fora, o segundo desbrava em suas dispersas laudas seus incisivos
epitáfios. Jacques Rigaut traça um experimento para si, por si, em seu próprio viver sua
necromancia. Protagonista e coadjuvante de seu cadáver porvir. Assim dissertou ele:
A morte
à minha medida
à minha imagem
o meu número.181 (RIGAUT, 1970, p. 89 § 77)

O modo pelo qual Rigaut trata certos literatos, aproxima-o de Rimbaud, já que
ambos exprimem seus deslizes repletos de ironia e descaso para com os homens das letras.
Em Propos Amorphes (“Proposições Amorfas”), certas palavras, desde há muito, caras aos
românticos, tornam-se desbotadas através de sua pena, efetivando lentamente seu ethos
Littératucide:
É óbvio que sou mau. Eu zombei muito das palavras “coração” e “alma”,
para descobrir com palidez, em uma bela manhã, que elas não ficaram mais
em mim! Eu não consigo imaginar nada mais seco do que eu. Eu não quero
nada nem ninguêm. Eu nada espero.
Lembro-me de ter gargalhado. Lembro-me de possuir um calafrio de um
pensamento glorioso. Lembro-me de estar ardente de amor. Não há mais
nenhuma vida em mim. Fora do tédio, eu não tenho mais lugar182
(RIGAUT, 1970, 16).

A palavra coração, enquanto metáfora que compreende parte de nossa expressão
afetiva, tanto pode se referir a um lugar de onde emana os afetos, quanto a um lugar que
legitima o que há de mais autêntico e genuíno nos mesmos, lança credibilidade aos
sentimentos. Já a palavra alma, remete-se ao sopro divino que há em nós – este quinhão

181

“La mort

à ma taille
à mon image
à ma pointure.”
182
“Il est bien evidente que je suis nul. Me suis-je assez moqué des mots «cœur» et «amê» pour découvrir avec
pâleur, un beau matin, qu’il ne m’en retait plus! Je n’imagine rien d’aussi sec que moi. Je ne tiens à personne
ni à rien. Je n’attends rien.
Je me rappelle avoir éclaté de rire. Je me rappelle avoir eu l’échine glacée à la pensée de la gloire. Je me
rappelle avoir été adeur d’amour. Il n’y aplus aucune vie en moi. En dehors de l’ennui je ne me trouve pas, je
n’ai pas de place.”
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responsável por animar os corpos e nos possibilitar reconectarmos com o divino. Ambos os
termos, caros aos românticos, estão sempre envoltos de uma atmosfera benfazeja, cujo
conteúdo significafivo traz algo de sublime em sua própria grafia, expede certa nobreza. Já
para nosso Dândi-Littératuricide, seu portar-se de tediosa malignidade, indiferente para com
tais referências cardinais de valor, faz pulsar em sua textualidade, seu tom desprevível,
lançando em suas epifanias certo ar de densos epitáfios.
Seu ethos Littératuricide também se encontra ao propalar aquilo que, para um
primeiro olhar descuidado, parece óbvio. Rigaut (1970, p.43) não se esquiva por imputar em
seus dilemas textuais um certo tom anedótico, entretanto, sumamente enigmático.
Indagações que se apresentam deslizantes, nas quais, ou suas respostas poderiam se
encontrar subjacentes às questões, ou seu teor fabular traz em si, charadas que trate da
relação dos autores para com seus respectivos personagens e/ou seu inverso:
Quem és este que não é Julien Sorel? Stendhal
Quem és este que não é Nietzsche? Nietzsche
Quem és este que não é Julieta? Shakespeare
Quem és este que não é M. Teste? Valery
Quem és este que não é Lafcadio? Gide
Quem és este que não é um Homem Livre? Barrès183

A cascata de charadas supra mencionadas é o texto em que mais aparece uma
miríade de autores. O fato de haver pouquíssimas alusões a romancistas e poetas no espólio
de Jacques Rigaut denota certo distanciamento, pouca empatia ou afinidade para com o
universo literário e sua gente e em última instância, um sentimento miasmático faz-se
presente: “Eu escrevo para vomitar. Ainda não interessado pelos literatos, nem apaixonado
pela vida das pessoas [...] Não dou a mínima pela estética construtiva de um romance, da
independência de um poema [...]”184 (RIGAUT, 1970, p. 150, § 8). Tal escrita regurgitante
– este refluxo que se faz evidente – pode-se também encontrar em Arthur Rimbaud em seus
excessos para com a poesia. Rimbaud, e seu intenso flerte com a insânia lucidez, seu corpo-

“Qui est-ce qui n’est pas Julien Sorel? Stendhal.
Qui est-ce qui n’est pas Nietzsche? Nietzsche.
Qui est-ce qui n’est pas Juliette? Shakespeare.
Qui est-ce qui n’est pas M. Teste? Valery.
Qui est-ce qui n’est pas Lafcadio? Gide.
Qui est-ce qui n’est pas un Homme Libre? Barrès.”
184
“J’écris pour vomir. Pas encore désintéressé des littérateurs, ni encore passionné par la vie des gens [...]
Je me moque d’une esthétique de la construction, d’un roman, de l’indépendance d’un poème [...]”
183
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a-corpo verbal com o nauseante desatino atinado, metamofoseia-se em poesia, assim escreve
Georges Bataille (1971, p. 532-533):

O movimento da poesia parte do conhecido e leva ao desconhecido. Se ele
se completa ele toca a loucura. Mas, ao se aproximar da loucura o refluxo
começa. Quase toda a poesia não é mais que um refluxo: o movimento em
direção a poesia, portanto, em direção a loucura, busca manter-se nos
limites do possível. A poesia é de todo modo negação dela mesma: ela se
nega conservando-se e nega-se ultrapassando-se.185

A partir do flerte de Rimbaud para com o desatino, pode-se extrair de sua negação
o seu excesso, que procura constatemente explodir os limites formais da gramática poética.
O universo poético de Rimbaud está em um perpétuo movimento de expansão ao
desconhecido – Fugidias estrelas poéticas que ofuscam nossos olhos – vidência transmutada
em poesia. Já em Rigaut, seu flerte com a loucura porta-se de maneira inversa – astro que
não vingou – uma espécie de super-nova natimorta, condensada, capsular, cuja luz não
possui a força motriz de atravessar o vácuo e chegar aos olhos – tédio transmutado em prosa.
“Eu não me encontro fora do tédio. O tédio é a verdade, o estado puro”186 (RIGAUT, 1970,
p. 92 § 88). O ethos littératuricide em ambos é lantente; enquanto Rimbaud encarna o
protagonista de um extasiado homicida, que executa na poesia um ritual de esquartejamento,
expondo suas vísceras e seus frágeis tecidos léxicos, Rigaut faz-se como um discreto
homicida que, em seus excessos, oculta seu corpus poético, ensaiando um movimento de
perpétuo semi-emudecimento. Ambos littératuricides, todavia cada qual com seu distinto
requinte de crueldade.
Mesmo inscrito em sua grafia, seu refluxo para com as letras, Jacques Rigaut nutre
uma incomum empatia por dois moralistas franceses dos século XVII, são eles: François de
La Rochefoucauld (1613-1680) e Blaise Pascal (1623-1662). Diga-se incomum, pois mesmo
revelando certo tom afável para com os pensadores conterrâneos de outrora, Rigaut não se
furta em destilar seu galante escárnio. Referente a Rochefoucauld, assim escreve ele em uma
correspondência à Simone Kahn, datada do início de 1918:

“Le mouvement de la poésie part du connu et mène à l’inconnu. Il touche à la folie s’il s’accomplit. Mais à
l’approche de la folie le reflux commence. A peu près tout ela poesie n’est qu’un reflux: le mouvement vers la
poésie, par là vers la folie, cherche à rester dans les limites du possible. La poésie est de toute façon négation
d’elle-même: elle se nie en se conservant et se nie en se dépassant.”
186
“Je ne me trouve pas en dehors de l’ennui. L’ennui, c’est la vérité, l’état pur.”
185
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As “Máximas” de La Rochefoucauld tomadas separadamente me é
horripilante, elas possuem o mérito apenas em seu conjunto que constitui
La Rochefoucauld, isto que não é negligenciável. A mais improvável
anedota parece-me a mais plena de verdade, ensina mais que uma
generalidade fundamentada sobre as mais rigorosas das estatísticas
fornecida pelo mais competente e penetrante dos espíritos”187 (RIGAUT,
1970, p. 165-166).

No que tange a Blaise Pascal, Jacques Rigaut infere uma reflexão acerca do lugar
do pessimismo, no qual proporcionou muita fortuna a toda uma constelação de filósofos.
Sua provocação está em expor como uma e a mesma coisa: os assíduos exercícios de reflexão
acerca da catábase da existência e todo seu componente ontológico a um tacanho
pragmatismo. Trata-se de colocar em uma mesma prateleira de significância, a produção de
Arthur Schopenhauer e Philipp Mainländer (1841-1876), e uma certa ideia reduzida de
positivismo:
Estes dois ou três lugares comuns do pessimismo se fez fortuna de muitos
filósofos nobres. Esta previsão não é outra coisa senão o espírito prático.
Criança, me passava por um debochado. Pascal, homem de negócios e
contador. O asceta e o gozador, um só espírito positivo.188 (RIGAUT, 1970,
p. 103, § 140)

Tal cordialidade para com os moralistas franceses, mesclada com sua tonalidade
idiossincrática, o Dadá-Littératuricide expõe seu respeito sutil para com os pensadores
francófonos. Já com o maior dos poetas ingleses, Jacques Rigaut (1970, p. 101 § 135)
exprime em sua escrita uma assertiva: “[...] Shakespeare é um grande morto [...]”189;
inferência na qual pouco se tem de tributo, afinal Rigaut vomita seu asco para com as obras
magnânimas e para com seus respectivos inventores.
Seu modo de ser littératuricide, impresso em sua textualidade, retórico emancipado,
tal como infere Izambard a respeito de Rimbaud, Jacques Rigaut, a seu modo, vilipendia não
só o gesto da escrita literária, mas também a própria literatura. Essa instância da arte textual,

“Les «Maximes» de La Rochefoucauld prises séparément m’horripilent; elles n’ont de mérité qu’en leur
ensemble qui constitue La Rochefoucauld, ce qui n’est pas négligeable. L’anecdote la plus invraisemblable
m’apparît plus pleine de vérité, plus enseignante qu’une généralité étayée sur les statistique les plus
rigoureuses ou fournie par l’esprit le plus competente, le plus pénétrant.”
188
“Ces deux ou trois lieux communs du pessimisme ont fait la fortune de trop nombreux philosophes. Cette
prévoyance n’est pas autre chose que l’esprit pratique. Enfant, je passait pour un débrouillard. Pascal,
l’homme d’affaires et sa comptábilité. L’ascète et jouisseur, un seul l’esprit positif.”
189
“[...] Shakespeare est un grand mort [...]”
187
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é alvo de sua deflagração homicida, que se faz paroxismo em seu epitáfio: “[...] tudo é morte,
tudo está ameaçado – mais ou menos, tudo. Viver é tão terrível quanto morrer”190 (RIGAUT,
1970, p. 116 § 186).
Se para Rigaut (1970, p. 83 §17) “Um livro deveria ser um gesto”191, tal
gestualidade estaria intrinsecamente imersa em sua profissão de fé. Indistintamente de
Cravan e Vaché, Rigaut implementa para si uma vida, centrifugada no paroxismo de seu
próprio viver “[...] o pessimismo de Jacques Rigaut, sua paixão precoce pela morte, fizeram
dele um marginal no seio desta assembleia de homens que inventaram uma profissão de
viventes do instante”192 (JOUANNAIS, 2009, p. 56). Em seus epitáfios, Jacques Rigaut
lança-se na profissão de legista de sua textualidade e de seu porvir enquanto grafia
necromante. Efetiva necrópsias por seu próprio corpo textual. Ao revelar seus mais escusos
odores para com as letras, para com sua própria letra – exprime uma anatomia através de um
movimento espelhante, como assim o fez em Lord Patchogue – ser concomitantemente a
narrativa-bisturi da pena que rasga, e a narrativa-corpus textual rasgado; torna-se aparelho
tanatográfico, faz da thanatographie sua profisão de fé, expondo o lugarejo de sua fala, de
onde ecoa sua voz: “Vocês são todos poetas e eu estou ao lado da morte”193 (RIGAUT, 1970,
p. 109, § 157).

2.2.

Dos Epitáfios; aparelho de thanatographie

Diferentemente dos típicos exames corpóreos periciais na produção de laudos
profiláticos para a construção de provas, que compõem todo repertório burocrático judicial,
o ensaísta Philippe Sollers compreende o aparelho de thanatographie em uma zona de
atuação absolutamente diversa dos campos de produção de verdade dos lugarejos positivos.
O ensaísta francês mergulha sobre seletos textos literários no intuito de fazer-falar
as escritas mortíferas, soporíferas e decompostas. Para Sollers, o aparelho de thanatographie
não é o seu olhar que se incide sobre a escrita, flanando sobre o texto e categorizando suas
modalidades, mas sim, é a própria textualidade que faz-se exumar per se, logo cabe ao leitor

“[...] tout est la mort, tout est menace – le plus et le moins, tout. Vivre aussi terrible que mourir.”
“Un livre devrait être un geste.”
192
“[...] le pessimisme de Jacques Rigaut, sa passion precoce pour la mort, en firent-il un marginal au sein de
cette assemblée d’hommes qui s’inventèrent des métiers de viveurs d’ instant.”
193
“Vous êtes tous des poètes et moi je suis du côté de la mort.”
190
191
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permitir-se ver sem qualquer temor, pavor ou constrangimento o que as escritas sobre o
morrer tem a dizer, com toda sua textura.
Philippe Sollers nos sugere ler e apreender a thanatographie não como um
procedimento exterior a tudo o que é dito e escrito, que se exime do mundo em seu embuste
asséptico e profilático das salas de autópsia, dos gabinetes higienizados e mentalidades
arquitetadas de límpidos azulejos brancos, onde se pretende extrair discursos munidos de
imperativos categóricos anômico-patológicos. Trata-se apenas de abrir a tampa de certos
sarcófagos textuais e imergir para dentro dele. Ser tocado pelos vultos enunciadores sem
pronome, ou que se pretenda asfixiar todo pronome falante. Esta finesse, Sollers encontra
nas escritas de Marquês de Sade (1740-1814), Stéphane Mallarmé (1842-1898), Conde de
Lautréamont (1846-1870), Antonin Artaud (1896-1948) e Georges Bataille (1897-1962).
Em última instância, o aparelho de thatatographie, em sua mais radical experiência do
escrever, deflagra a morte de si, a autodestruição, infringindo a ordem formal da gramática,
transgredindo a autopreservação do pronome e imputando uma paradoxal ordem ética.
Consumar-se até o limite de seu desaparecimento.
Sollers faz evidenciar tal exigência de exumação intrínseca em tais tessituras
textuais em meio à imensidão do límpido e inodoro formalismo clássico de outrora. Emerge
por dentre suas laudas motivações, anseios, narrativas, discursos, confissões, conclames,
gritos, recitais, uivos, sussurros, daqueles que se dispuseram a exprimir a escrita acerca da
morte da própria escrita ou de si mesmo. As thanatographies:
[...] prática literal de escrita, de fato, destaca, não uma dualidade enunciado
/ enunciação, mas por uma mudança, um descentramento e uma dissimetria
específica, enunciado de enunciação de enunciado, ou ainda uma
infinitização de enunciados [...] ou ainda, uma desanunciação generalizada
tornando incessantemente a prova ausente de todo sujeito.194 (SOLLERS,
1968, p. 143-144).

Tal pressuposto acerca do gesto enunciativo, ou da posssibilidade de
desenunciação, tamanha a confusa polifonia de certos textos, os diversos epitáfios de Jacques
Rigaut, enunciam seu movimento experimetal iniciático a respeito da morte de si, do
ausentar-se através do sono. Mesmo tomados em sua forma primeva, no sentido mais
“La Pratique littérale de l’écriture met en effet en evidence non pas une dualité énoncé/énonciation, mais,
par un décalage, un décentrement et une dissymétrie specifique, l’énoncé de l’énonciation de lénoncé, ou
encore une infinitisation des énoncés [...] ou encore, une désénonciation généralisée faisant incessament la
preuve de l’absence de tout sujet.”
194
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superficial e singelo, estes prelúdios não deixam de permear a densa ansiedade pela ausência
de si. Sua thanatographie trafega pelo ostensivo experimento soporífero de sua
subjetividade. Este é seu primeiro artigo de fé. Em seu excerto romanesco “Roman d’un
Jeune Homme Pauvre” (“Romance de um Pobre Rapaz”), Jacques Rigaut explora a
possibilidade de um sono hibernal e etéreo lançando seus primeiros e entusiasmados flertes
com o morrer:

Meus companheiros de sono, é próximo de vocês que imagino uma
existência satisfatória. Nós dormiremos atrás do ruído de nossos cilindros,
nós dormiremos com os skis nos pés, nós dormimos de frente às cidades
fumegantes, no sangue dos portos, sob o deserto, nós dormiremos sobre os
ventres de nossas mulheres, nós dormiremos em busca do conhecimento195
(RIGAUT, 1970, p. 24).

Este perpétuo movimento de fuga do tempo presente causa inveja e anseio aos seres
notívagos e insones com sua altiva sonolência. Dormir imerso dentre as mais adversas
condições faz dos epitáfios de Rigaut à recôndita zona que todo sonâmbulo almeja. Seus
epitáfios póstumos revelam para onde seus olhos estavam direcionados: “Dormir é olhar um
ponto”196 (RIGAUT, 1970, p. 85, § 35). Lá está ele, atrás de suas pálpebras tentando
initerruptamente ausentar-se do todo exterior, em uma infrutífera busca por um
conhecimento mudo, ágrafo, inoperante, mas que insiste em se fazer ler. O movimento
endógeno de um caracol que raramente saí de seu casco pálpebro. Jacques Rigaut é: “[...] o
homem que dorme; parece cinzento e entediado. E quando então desperta e quer relatar o
que sonhou, na maioria das vezes ele nada comunica além desse tédio” (BENJAMIN, 2009a,
p. 145-146).
Jacques Rigaut (1970, p. 22) em seu anseio de fechar eternamente suas pálbebras,
tece um elogio à acídia e ao ócio, outra característica dos Dândis que se revela em seu texto
“Je serai sérieux” (“Eu serei sério”). Aqui cabe uma breve reminiscência do que foi dito
anteriormente a respeito do tédio – caracteres estes tão bem capturados por Walter
Benjamin.197 Tais quesitos denotam um certo resíduo aristocrático espessamente entranhado

“Mes compagnons de sommeil, c’est près de vous que j’imagine une existence satisfaisante. Nous dormirons
derrière le clapotis de nos cylindres, nous dormirons les skis aux pieds, nous dormirons devant les villes
fumantes, dans le sang des ports, au-dessus des déserts, nous dormirons sur le ventre de nos femmes, nous
dormirons à la poursuite de connaissance.”
196
“Dormir c’est regarder un point.”
197
Ver página 26 [nota nº18].
195
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no mundo de vida burguês, onde: “A experiência [Erfahrung] é o fruto do trabalho, a
vivência [Erlebnis] é a fantasmagoria do ocioso”. E conclui que tal “fantasmagoria é o
correlato intencional da vivência” (BENJAMIN, 2009b, p. 840, 843). Seu inflexível
desprezo por todo ofício, por todo afazer que não seja para com a gastura, o dispêndio, o
excesso, cujo destino é cansar-se de todo cansaço, lançou-o a uma tentativa de um descanso
outro: “A segunda vez que me matei foi por preguiça. Pobre, e tendo horror antecipado por
todo trabalho, um dia me matei, sem convicção, como eu havia vivido”198 (RIGAUT, 1970,
p. 22). O tédio e o ócio, caracteres distintivos dos dândis, somados a uma certa tonalidade
indiferente com o viver, implica, como resultante “uma quintessência de caráter e um
entendimento sutil de todo o mecanismo moral deste mundo; mas por outro aspira à
insenbilidade [...]” (BAUDELAIRE, 2010, p. 28).
Enevoada insensibilidade, ponto indefinido, disperso e gasoso dentre a escuridão
que somente os cegos podem contemplar. Na frustrada tentativa de se ausentar da tirania da
forma e da arbitrariedade do contorno e das cores gritantes, Jacques Rigaut orna-se de buraco
negro, que traga a si próprio e regurgita vãos e vazios. Ocos ecos de sua evanescente grafia
inerte, gesticulando seu ethos amorfo. Seus epitáfios relevam uma obra que persegue e
repousa em entropia: “[...] ele busca pelo sono puro, o sono que é como de uma mortal
bocejada, lasciva, uma doce necrose, um sono onde ele se dissipa em si mesmo.”199
(CIRELLI, 1998, p. 111). Os epitáfios e seu autor estão plasmados pelos intermitentes
limiares de um opróbrio e fadigante frenesi, na efêmera busca pela amnésia: “Sinto-me vivo,
a partir do instante que sinto minha inexistência. Eu preciso crer na minha inexistência para
continuar vivo”200 (RIGAUT, 1970, p. 99, § 123). Assim seguiu-se um Rigaut que, a rigor, se
afirma, negando-se, um Rigaut que se entorpece na suspensa espacialidade de sua existênciainexistente-inexistência-existencial.
Dentre o seu percurso soporífero, Jacques Rigaut, agora na pele de seu alter-ego
Lord Patchogue, transita para além do repouso. A thanatographie emerge para além de seu
estado de vigília, suas pálpebras tremulam involuntariamente, tal como sua pena,
evidencicando o tremor em sua grafia, incidindo sobre seu corpo abruptos despertares:

“La deuxiéme fois que je me suis tué, c’est par paresse. Pauvre, ayant pour tout travail une horreur
antecipée, je me suis tué un jour, sans convictions, comme j’avais vécu.”
199
“[...] il cherche le sommeil pur, le sommeil qui est comme une mort bâillée, lascive, une douce nécrose, un
sommeil où il se dissipe en lui-même.”
200
“Je ne me sens vivre qu’a partir de l’instant où je sens mon inexistence. J’ai besoin de croire à mon
inexistence pour continuer à vivre.
198
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[...] tive durante a noite uma crise de delirium tremens, recompensa de seis
ou sete anos de bebedeira e longos anos de drogas, manifestações do D.T.,
tal como aqueles que se lê nos manuais, exceto as serpentes que se
abstiveram, tão somente pela consciência intermitente, então, o medo,
medo do pânico de um homem que se sente enlouquecer201 (RIGAUT,
1970, p. 48).

Jacques Rigaut faz-se mais que um arquiteto de seus paraísos artificiais, torna-se
senhor de suas terras gasosas, mestre de turvos rios delirantes intravenosos, assaz domador
de substâncias aquosas, a heroína, provedora de intramundos, vazam de si. “A droga se
instala em seus braços, enrijece suas veias; faz-se pequenos orifícios violetas nas mangas
das camisas sempre impecáveis manchando elegantemente”202 (CIRELLI, 1998, p. 94).
Dotado de uma astúcia com a seringa, Jacques Rigaut “[...] se pica através da veste,
sem enrolar a manga”203 (POREL, 1930, apud BITTON, 2004, p. 83). Sua thanatographie
desbrava seu mundo interior, cartografa uma terra que lhe é própria, lanço-o em uma
ininterrupta imersão, metamorfoseando seu paraíso artificial em sua terra natal, sem nunca
perder em sua thanatographie seu elegante tom de escánio em estado levemente bruto; “O
tédio e a neurastenia, que não estou pronto em confundir, me aprazem tanto quanto uma
graça moral ou física”204 (RIGAUT, 1970, p. 124).
A thanatographie de Jacques Rigaut se insere por estes instantes em uma
experiência que trafega pela sua corporeidade. Desloca-se do ponto de onde seus olhos
repousavam, em direção às suas veias, tendões e epiderme, exigindo-lhe seu sangue, seus
nervos e seu tutano. Seus arroubos, delírios, vertigens, toma a forma gráfica de enunciados
pós-coma auto-induzido, uivando a mortandade de si: “Embriaguez, geometria de abismo,
heroinomania, passeio estupefante e cristalino, segue a linha branca, Rigaut apaga o tempo
por todos os meios que justificam seu fim”205 (CIRELLI, 1998, p. 95).
Esta trama composta pelo sono, pela embriaguez, pelo delirium tremens que habita
em Jacques Rigaut, forja uma experiência narrativa sui generis, na qual produz um articulado
“[...] la semaine passé, j’ai eu pendant la nuit une crise de delirium tremens, recompense, de six ou sept
années d’ivrognerie et d’une longue année de drogue; manifestations de D.T. telles qu’on les lit dans les
manuels, à l’exception des serpentes qui s’étaient abstenus, avec, pour seule et intermitente conscience alors,
la peur, la peur panique d’un homme qui se sent devenir fou.”
202
“La drogue s’installe dans ses bras, durcit ses veines, y fait des petits trous violets que des manches de
chemises toujours impeccables plaquent élégamment.”
203
“[...] se pique à travers sa veste, sans retrousser la manche.”
204
“L’ennui et la neurasthénie, que je ne suis pas prêt à confondre, me plaisent au même titre qu’une grâce
morale e physique.”
205
“Soûlographie, géométrie de l’abîme, héroïnomanie, promenade stupéfiante et cristalline, suivre la ligne
blanche, Rigaut efface le temps par tous les moyens qui justifient sa fin.”
201
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aparelho de thanatographie que segue rumo ao seu magistral gesto corporal-enunciativo.
Mesmo em terceira pessoa, pelo gesto da escrita, na condição de uma tênue alteridade de si,
Jacques Rigaut coloca-se na condição de um austero narrador, e enuncia: “A rigor, seus
gestos, suas palavras procuravam no suicídio uma única e legítima conclusão. Precisaria ele
ainda não desperdiçá-la, essa morte fácil, de modo soberbo, despreendido e não como uma
vítima”206 (RIGAUT, 1970, p. 17).
Imerso no efetivo jogo de espelhos, Jacques Rigaut encontra-se para além da
condição do “olho que olha o olho que olha o olho que olha...”, mas deste olho que mira e
efetua o disparo que dispara o disparo que dispara o disparo que dispara... denotando assim
sua reincidência suicidária. Este processo ausente de teleologia produz não somente um
emudecimento da escrita; uma espécie de mantra silencioso, como também revela um
paradoxo intrínseco a certos enunciados que se deslocam em um paroxismo sumário. Podese apreender sua narrativa que: “Por um movimento vazio de “relance”, ela então vem
desequilibrar a linguagem que se inverte nela e descobre nela seus limites, seu meio, na qual
atua definitivamente por seus efeitos negativos”207 (SOLLERS, 1968, p. 147). A
thanatographie de Jacques Rigaut, vestida de elegante irônia, convida-nos a ouvi-la:
A terceira vez... Pouparei você dos detalhes de meus outros suicídios,
desde que você concorde em ouvir este: eu tinha acabado de me deitar
depois de uma noite em que meu tédio não tinha sido mais opressivo do
que as outras noites. Tomei uma decisão e, ao mesmo tempo, lembro-me
claramente que articulei a única razão: e então pronto! Levantei-me para
procurar pela única arma em casa, um pequeno revólver que um de meus
avós tinha comprado e que estava carregado com balas igualmente velhas.
(Você verá no momento porque sublinho este detalhe). Deitado nu em
minha cama, estava eu nu no quarto. Estava frio. Enterrei-me às pressas
sob os cobertores. Engatilhei o martelo, podia sentir o frio do aço em minha
boca. Nesse momento provavelmente eu conseguia sentir meu coração
batendo, assim como podia senti-lo bater da mesma forma que ouvia o
apito do projétil antes de explodir, como se estivesse na presença do
irreparável, mas não ainda consumado. Apertei o gatilho, o martelo
engatilhou, mas não disparou. Então coloquei a arma sobre a cabeceira,
provavelmente rindo um pouco nervosamente. Dez minutos depois, eu
estava dormindo. Acho que só fiz um comentário bastante importante. O
que era mesmo? Naturalmente! Desnecessário dizer que não pensei nem

“En toute rigeur, ses gestes, ses paroles cherchaient dans le suicide une legitime, une seule conclusion.
Encore fallait-il ne pas la rater, cette facile mort et partir superbe, détaché et non comme une victim.”
207
“Par un mouvement vide de «relance», elle vient donc déséquilibrer le language qui s’inverse en elle et
découvre en elle ses limites, son milieu, lequel agit de façon uniquement définissable par ses effets négatifs.”
206
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por um instante em dar um segundo tiro. O que importava, era ter tomado
a decisão de morrer, e não que eu morresse (RIGAUT, 1970, p. 22-23).208

O paroxismo que envolve o aparelho de thanatographie rigautiano efetiva-se
justamente no extenso topos ao qual ele atua, no tédio. É no tédio que este aparelho de
mortandade se incide. O tédio, esta vontade saciada, é parodoxamente sua força motriz e
epicentro que o faz ir para além dele, fora dele, trafegar por suas bordas através de seu
mortífero movimento pendular para dentro do próprio tédio, frente à safistação da vontade
saciada pelos excessos e para fora do tédio, em que se encontra as dores, frente ao mais
irrealizável dos anseios – movimentos estes que se expressam em sua escrita. Neste viés, a
thanatographie de Jacques Rigaut encontra-se no limiar da vida em seu âmbito entediante,
sem ter o que se inventar nela, esquivando-se dela em seu intento de tocar o morrer; flertar
com o morrer pela gastura extenuante.
Experimentar os limites de ambos os corpos envolvidos: seu corpo físico enquanto
intrépido catalizador do risco de desaparecer e seu corpo textual que se escreve sempre em
vias de apagar-se pela nuvem do tédio. Ambos os corpos se encontram imersos na bruma de
todo anseio realizado no excesso ou na mais profunda dor diante da incapacidade de realizarse. O tédio é “o movimento de produção e de destruição, de inscrição e de apagamento, de
desvendamento e de retirada, este movimento que pede àquele que vai se inserir em
desaparecer completamente”209 (SOLLERS, 1968, p. 152). A este movimento que transita
entre o tédio e seu fora, sua efêmera satisfação de realização, exercita-se, não só no viver de
Jacques Rigaut, mas no viver de todos os homens; assim concebe o filósofo Arthur
Schopenhauer (2005 [1818], p. 402 § 57): “Sua vida, portanto, oscila como um pêndulo, aqui
e acolá, entre a dor e o tédio”.

“La troisième fois... je vous fais grâce du récit de mes autres suicides, pourvu que vous consentiez à écouter
encore celui-ci: Je venais de me coucher, après une soirée où mon ennui n’avait certainement pas été plus
assiégeant que les autres soirs. Je pris la décision et, en même temps, je me le rappelle três précisément,
j’articulai la seule raison: Et puis, zut! Je me levai et j’allai chercher l’unique arme de la maison, un petit
revolver qu’avait acheté un de mes grands-pères, charge de balles également vieilles. (On verra tout à l’heure
pourquoi j’insiste sur le détail). Couchant nu dans mon lit, j’étais nu dans ma chambre. Il faisait froid. Je me
hâtai de m’enfouir sous mes couvertures. J’avais armé le chien, je sentis le froid de l’acier dans ma bouche. A
ce moments il est vraisemblable que je sentais mon cœur battre, ainsi que je le sentais battre en écoutant le
siffelement d’un obus avant qu’il n’éclatât, comme en présence de l’irréparable pas encore consommé. J’ai
pressé sur la gâchette, le chien s’est abattu, le coup n’était pas parti. J’ai alors posé mon arme sur une petite
table, probablement en riant un peu nerveusement. Dix minutes après, je dormais. Je crois que je viens de faire
une remarque un peu importante, si tant est que... naturellement! Il va de moi que je ne songeai pas un instant
à tirer une seconde balle. Ce qui importait, c’était d’avoir pris la décision de mourir, et non que je mourusse.”
209
“Le mouvement de production et de destruction, d’inscription et d’effacement, de dévoilement ete de
retirement, ce mouvement qui demande à celui qui va s’y insérer et y disparaître complètement.”
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A thanatographie deste Dadá-dândi realça a morte para dentro da vida nadificante,
viver as profundezas do risco da inação, de seu desprezo às outras exigências producentes,
nas bordas do viver, no desfiladeiro do tédio, faz seu habitat, seu centro de gravidade, a
ponto de impossibilitar qualquer distinção axiomática de vida e morte. Bios e Thanatos é
uma criatura portadora de quimerismo. “Suicidar-se? Não é preciso, a vida e a morte são a
mesma coisa. Do ponto de vista do eterno em que estou agora, em que sempre estive, em
que sempre estarei” (ROCHELLE, 1984, p. 87), escreve Drieu la Rochelle sobre o que seu
amigo havia-lhe dito.
Para Sollers (1968, p. 153), o autor do texto torna-se um gasoso queloide em sua
atuação textual: “Esta instância da contra-escrita tenta escrever corporalmente o ator do
texto, é a longa cicatriz sulfurosa” que agoniza ao experimentar o prazer do risco que
comporta tal aparelho produtor de profundas e extensas feridas: “Enquanto eu não puder
superar meu gosto pelo prazer, eu bem sei que devo ser susceptível à vertigem do suicídio”210
(RIGAUT, 1970, p. 22).
O tom de silogismo enunciado em sua thanatographie possui uma relação íntima
com o habitat dos mortos. A câmara do eterno repouso de onde chamusca o fogo fátuo,
evidencia a frágil flama de Jacques Rigaut propagada no tempo por seu eco escrito, assim
disse ele a seu amigo Drieu la Rochelle (1984, p. 118): “[...] não acho engraçado dormir num
túmulo, quando é tão fácil abri-lo e se deitar lá dentro”. O evanescente eco sepulcral de suas
laudas incidem por confundir a razão dualista, lançando-a no perpétuo movimento
hiperbólico – a razão cartesiana que insiste em manter-se intacta das tramas da vigília e de
seu ébrio vapor é incessantemente ameaçada pela thanatographie deste Dadá francófono:
“Meus atos se seguem e não se parecem, os mortos se seguem e se parecem, os vivos se
seguem e se parecem, os vivos seguem os mortos, os mortos parecem os vivos etc”211
(RIGAUT, 1970, p. 86 § 48).
Neste peremptório e ininterrupto percurso de sua thanatographie, a latência de seus
epitáfios, estes escritos mortuários evidenciam o que há de mais paradoxal, pois deles
emergem o que há de mais mortífero em sua efetiva vivacidade – este torpor lança-os a uma
renúncia da obra frente à experiência-limite e sua dissipação ao neutro, em direção a uma
estética que lhes é (im)própria.

“Tant que je n’aurai pas surmonté le goût du plaisir, je serai sensible au vertige du suicide.”
“Mes actes se suivent et ne se ressemblent pas, les morts se suivent et se ressemblent, les vivants se suivent
et se ressemblent, les vivants suivent les morts, les morts ressemblent aux vivants.”
210
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CAPÍTULO III – Da Experiência-Limite
Faço da sinceridade algo entre a mentira e o mistério. Se vire: esta
transparência lhe impede de ver. Transparência contrária a clareza.
Esta nudez que não deixa ver.212
(Jacques Rigaut)

A partir das reflexões capitulares expostas anteriormente, nas quais pretendeu-se
trazer o contexto histórico-artístico de Jacques Rigaut em seu fin de siècle, tais reflexões em
seu percurso, exigiu uma imersão para o interior dos epitáfios, no intento de fazer emergir,
por eles mesmos, o caráter assassino de Jacques Rigaut para com o universo das letras e seu
ethos literaturicida frente a tais obras e seus autores.
Doravante, procurou-se evidenciar, através da metamorfose dos epitáfios; estes que
correspondiam então a solenes sentenças inscritas em mármore gélido, e são transmutados
em tanatografias. O perfurar que Jacques Rigaut incide sobre si com sua pena tal como o
aguilhão do escorpião que inflige sobre seu próprio corpo uma instantânea trajetória
agonizante.
É sob o afluente dos espaços internos de sua tanatografia que Jacques Rigaut
desafia-nos a “nos virar” em decifrar sua enigmática transparência pouco transparente de seu
curso tanatográfico. Dentre seu interior, uma dançante epifania enleva-se em meio às suas
mentiras e mistérios, uma inferência que denuncia seu desprezo pela dita obra-livro acabada
e vinculada com tudo que há de vazante, esguio e obsoleto do viver. Tal epifania reluzente
chamusca o espaço de onde a trapaça e o enigma ofuscam sua sinceridade: “Um livro deveria
ser um gesto.”213 Tal é o preceito que o literaturicida leva consigo, em não se dispor por
escrever uma obra, mas compô-la de uma constelação de gestualidades tanatográficas.
Assim, um processo reflexivo exige por submergir no impensável-pensamento de
Jacques Rigaut e seguirmos para seu além, que se expressa em seu gesto. Uma entropia que
se exerce internamente na própria entropia e que se segue em escrita, rumo ao seu além, sua
experiência-limite.

“J’ai fait de la sincerité quelque chose entre mensonge et mystère. Debrouillez-vous: cette transparence
vous empêche de voir. Transparence contraire de la clarté. Cette nudité qui ne laisse rien voir” (RIGAUT,
1970, p. 108 § 154).
213
“Un livre devrait être un geste.”
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É no pensamento deste literaturicida que germina um salto ao precipício da escrita,
que pela escrita se expõe ao risco e ao perigo salutar da experiência-limite – tanatografia
que se exige através dela, ir para um aquém dela, que somente nela está o pensamento: “[...]
o não-pensamento pensante, essa reserva do pensamento que não se deixa pensar”
(BLANCHOT, 2016, p. 50). Doranvante, revela-se como espessos desenhos que suas
epifanias gestuais de atmosfera pensativa, o conteúdo aparentemente inócuo da escrita,
realça de seu pensar um quantum de ameaça em sua beleza suspensa pelo seu trânsito dentre
o limite do impensável.
A inscrição da experiência do pensar que deflagra a dilatação do eu, afirma sua
dissipação na senda do tempo pela fenda do pensamento-impensável, na medida em que “Eu
pronuncio meu nome, eu digo eu e evoco imediatamente um personagem por assim dizer
fantasmático / abstrato / arbitrário, que a água reconhece no sinal H²O, mais do que sob a
forma de granizo, torrente etc”214 (RIGAUT 1970, p. 99, § 124). Deste traço de dissipação
de si, Jacques Rigaut perde-se por completo no perpétuo gasoso manancial tanatográfico.
Rumo ao escoamento pronominal deflagra uma real-ficcional traição consigo pelo
fantasmagórico personagem, pois em última instância é através da experiência-limite desta
presença ausente, em sua forma espectral, que se encontra em seu estado de negatividade,
sua radicalidade negativa que ininterruptamente se afirma, a ponto de não ter mais nada o
que negar. A este espectral invólucro narrativo há de se destacar um argumento crucial: esta
fantasmática narrativa, Blanchot (2010, p. 150) argumenta:

Não que ela venha de além-túmulo nem mesmo porque representaria de
uma vez por todas alguma ausência essencial, mas porque tende sempre a
ausentar-se naquele que a carrega e também a apagá-lo como centro, sendo
portanto neutra no sentido decisivo de que não poderia ser central, não cria
centro, não fala a partir de um centro mas, ao contrário, impediria no limite
de ter um, retirando-lhe todo foco de interesse, mesmo que fosse o da
afocalidade, e não lhe permitindo tampouco existir como um todo acabado,
realizado de uma vez por todas.

Em outras palavras, trata-se aqui, não do triunfo do narrador em sua aptidão
narrativa, mas do inesgotável e triunfante fracasso do narrar, do narrar-se, do exprimir pela
grafia seu thanatos – o experimento do vão que se perfaz em linguagem a ausência de ser;

“Je prononce mon nom, je dis je et j’évoque aussitôt un personnage à vrai dire aussi fantomatique / abstrait
/ arbitraire, que l’eau se reconnaît dans le signe H20, plutôt que sous forme de grêle, de torrente, etc.”
214
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pensamento que reflete aquilo que não se permite pensar em sua mais extrema vaguidão. É
a fricção-dilatação no vazio, em que se vivencia o inapreensível, o quase-silêncio, a nulidade
do instante de quase-morto vivente: “A experiência-limite é a resposta que encontra o
homem quando decidiu se pôr em questão” (BLANCHOT, 2007, p. 185), e que trafega em
direção ao limite do inquestionável, perpétuo movimento de diapasão de si, onde o gasoso
declínio pronominal faz-se (des)aparecer, evidenciando-se: “je, me, suis, moi-même, moi215,
..., ___, ”, o próprio ensaio do apagamento, que agora foge do círculo entrópico, em direção
a seu fora:

Claro como um mistério o rastro das palavras. Graciosas aparições, cada
uma em um mundo, de onde vieram elas se impõem e se esvanecem [...]
sem deixar vestígios nem rastro [...] uma lágrima faz crer na morte
definitiva. Sem deixar vestígios [...] que me dão a certeza que sou apenas
mais uma de suas palavras, elo de uma mensagem confusa, mal articulada
e que da semi-consciência vou-me esvanecer216 (RIGAUT, 1970, p. 113 §
176).

Neste ecoante e escoante espaço tanatográfico, tão pouco há do literaturicida
Jacques Rigaut, mas sim, resíduos de um pensamento rumo à impessoalidade. Um
vertiginoso e sincero processo que se ausenta de sujeito cardinal, não mais proprietário de
sua escrita, tão menos possuidor de sua fala. O pensamento lançado afora do pensar, por
fora de seu limite, pelas bordas do impensável, assim a tanatografia esforça-se por
evidenciar algo intrínseco ao seu tanatografar:

Os olhos entreabertos eu seguro cabeça, puxo minhas orelhas, chamo
minha atenção. Tenso, tenso rumo a esta fala que vem em minha direção,
para mim sem dúvida. Eu já não existo mais, [...] mais nenhum traço de
minha vaidade [...] Não posso mais ser tocado. Eu não consigo mais
responder. Paralisado, só absorve, estima, digere, move-se, o
conhecimento, abstrato, mas o mais tenso, coração de minha vida.217
(RIGAUT, 1970, p. 114 § 179).
Eu, me, sou, eu mesmo, mim”
“Clair comme un mystère le sillage des paroles. Apparitions gracieuses, chacune un monde, venues d’où
eles s’imposent et s’évanouissent [...] sans laisser de traces ni de sillage [...] une larme fait croire à la mort
définitive. Sans laisser de traces [...] qui me donnera l’assurance que je ne suis moi-même qu’une de vos
paroles, maillon d’un message confondu, mal articule et qu’à la demi-conscience je vais m’évanouir.”
217
“Les yeux entrouverts, je tends la tête, je tends mon oreille, je tends mon attetion, Tendu, tendu vers cette
parole qui va venir vers moi, pour moi sans doute. Mais déjà je n’existe plus, […] plus aucune trace même de
ma vanité. [...] Je ne puis pas être touché. Je ne sais plus même répondre. Paralysé. Seule absorbe, estime,
digere, s’émeut, la connaissance, abstrait, mais le plus tendu, cœur de ma vie.”
215
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De sua destreza em descrever tal percurso de dissipação de si cabe aqui perguntar:
teria ele escrito tais tanatografias no curso de seu esvaecimento, ou teria ele escrito após tal
experiementação, seguindo assim, os exemplos do bretão Thomas de Quincey (1785-1859),
cuja narrativa é composta a posteiori de sua comilança de ópio ou de seu amigo Jean
Cocteau, em seu diário confessional-ficcional, acerca de seu processo de desintoxicação com
a mesma substância? Jamais saberemos, e justamente essa impossibilidade de
discernibilidade, esse aspecto enigmático das circunstâncias extra tanatografias que faz
deste aparelho ornamentar-se de um caractere semi-oracular acerca das situações e condições
afora de suas laudas. Logo o que se pode inferir a respeito do trajeto que tal tanatografia nos
traz é o esparramar-se do eu, o eu que se permite derrarmar-se no esvaecimento, instigado
por uma força motriz que o exige em esmorecer-se no vão:

[...] esse excesso de nada, esse vazio inutilizável, que se descobre ligado
ao movimento [...] se deixa tomar pelo infinito do fim, então tem que
responder a uma outra exigência, não mais produzir, mas de despender,
não mais triunfar, mas de fracassar [...] de falar em vão e de tornar-se
ocioso, exigência cujo limite está dado na experiência interior.
(BLANCHOT, 2007, p. 188).

Desta inoperante reflexão, deste não-lugar a-espacial, ausente de regiões
fronteiriças; de um onde, o eu que sempre se fez presente como um epicentro, uma ilha
marcante na escrita, vê-se na tanatografia, o eu diluido pelo seu fora infinito. Este espaço
outro, sem espacialidade, na qual flui a narrativa desprovida de sítio. Da experiência-limite,
que possui um intenso afluente da experiência interior de Georges Bataille (2016, p.104), se
insere: “[...] em vez de eu ávido de ser eu, não haveria senão o Nada, como se estivesse
morto”. Neste sentido, o transbordar-se fluxo tanatográfico nadificante, o eu é conjugado
pelo nada:
O nada me envolvia tão sensivelmente quanto a água se ajusta ao corpo.
Não é sem repugnância que emprego a palavra, nada, lacuna de
vocabulário com qualquer outro que não seja eu. Um nada familiar [...] Um
nada que somente eu conheço, um nada no qual somente eu tenho o direito
de falar218 (RIGAUT, 1970, p. 118 § 195).

“Le neant m’enveloppait aussi sensiblement que l’eau s’ajuste au corps. Ce n’est pas sans répugnance que
j’emploie le mot, néant, écart de vocabulaire chez tout autre que moi. Un néant familier [...] Un néant que je
suis seul à connaître, un néant dont j’ai seul le droit de parler.”
218
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O eu da tanatografia de Jacques Rigaut não corresponde ao passivo Eu de
Descartes, que emerge da dúvida hiperbólica, ou do ativo Eu de Emmanuel Kant, operário
de categóricos imperativos. Tão pouco o vê, meio-anônimo e transeunte pelo sintético
Espírito “dialetizante” de Friedrich Hegel, mas sim à maneira espectral e vultuante de uma
grafia-miragem que se esvai em perpétuo horizonte trafegante; tanatografia ziguezagueante,
inebriada e sem razão, sem motivo, sem destino, rumo ao fortuito (des)aparecer. Assim
então, o tanatógrafo de si, Jacques Rigaut é: “aquele que escreve para morrer e é aquele que
recebe o seu poder de escrever de uma relação antecipada com a morte” (BLANCHOT,
2011, p. 96).
A tinta revela-se sedutora em sinuosa tanatografia em seu paulatino sumiço; laudas
cuja tinta percorre para fora do literaturicida e o preenche na confluência de seus traços
curvilíneos, afetos outros: “Vou lhe dizer uma coisa, a perda da personalidade, esta é a única
emoção que me resta”219 (RIGAUT, 1970, p. 101 § 136). Jacques Rigaut deixa esvair seu
talento como literaturicida-tanatógrafo de si que, apesar de ainda rascunhar seus decalques
inacabados, a grafia fora relegada paulatinamente, tal como sua vida que anseia evadir-se de
seu corpo, exigindo-o uma vida (des)corpórea.
Em Jacques Rigaut qualquer vestígio de uma certa ânsia ou fascínio pelas incursões
textuais aos poucos evadem-se sob sutis formas de reticências obtusas; despojados e
despretensiosos cambalear tracejante tanatográfico, em que se evidencia certa fraqueza nos
punhos em se manter rijo sobre os brancos papiros. Este percurso pelo limiar do limite
experimental no viver, o viver agonístico enuncia-se nas tanatografias do literaturicida.
Assim, Maurice Blanchot (2007, p. 187) infere a ausência de qualquer topografia possível:
“A experiência-limite é a experiência daquilo que existe fora de tudo, quando o tudo exclui
todo exterior, daquilo que falta alcançar, quando tudo está alcançado, e que falta conhecer,
quando tudo é conhecido: o próprio inacessível, o próprio desconhecido”.
Assim a experiência-limite deflagra sua marca própria de seu experimentar já que:
“Ela não satisfaz, é sem valor, sem suficiência, e apenas tal que libera de seu sentido o
conjunto das possibilidades humanas e todo seu saber, toda fala, todo silêncio e todo fim”
(BLANCHOT, 2007, p. 191). É justamente na região do pensar ausente de qualquer domínio
que se encontra a fruição da aurora no pensamento: “O dia se eleva, isso você aprenderá”220
(RIGAUT, 1970, p. 84 § 26). É neste movimento do pensar que a mentira e o mistério, a
219
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“Je vais vous dire une chose, la perte de la personnalité, c’est la seule émotion qu’il me reste.”
“Le jour se leve, ça vous apprendra.”
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trapaça e o enigma, a franqueza de nosso literaturicida-tanatógrafo se inscreve na difusa
fórmula aporética: “Dilema. Das duas uma: Não falar, não se calar. Suicídio”221 (RIGAUT,
1970, p. 98 § 120). Pertencente gesto mesmo da tanatografia, esta experiência-limite mostrase mais que ambígua, ou contraditória, mostra-se uma narrativa de densidade obnubilante;
suspensão per se, torna-se neutra, pois:

De um lado, ela nada diz, não apenas porque ela nada acrescenta ao que há
para dizer, mas porque ela subentende esse nada – o “calar” e o “calar-se”
– em que a fala está desde já comprometida [...] De outro lado, sem
existência própria, não falando de parte alguma, em suspenso no todo da
narrativa, ela aí tampouco se dissipa à maneira da luz que invisível, torna
visível: ela é radicalmente exterior, vem da exterioridade mesma, esse fora
que é o enigma próprio à linguagem na escrita (BLANCHOT, 2010, p. 149150).

A marca abúlica da escrita e a afasia disposta internamente no dilema compõem um
labirinto no viver, no qual tanto os traçados da tanatografia, quanto a sua presença no viver,
ausente de viver, perdem aos poucos sua sintaxe, sua semântica, e por fim seu léxico;
espectro textuais obnúbilos.
Tal movimento forja uma atuação outra da linguagem que explode para além das
laudas e, como fogos de artifício bailam seus estilhaços para além de seu espaço-tempo,
através de um corpo imaterial; um corpo (de)composto em tanatografias. Assim, o
literaturicida dilui-se no instante de seu tanatografar: “Sinto-me vivo, a partir do instante
que sinto minha inexistência. Eu preciso crer na minha inexistência para continuar vivo”222
(RIGAUT, 1970, p. 99, § 123). Tal existência-inexistencial conflui-se para dentro do
inenarrável campo semântico, carregado de elementos supostamente objetais em sua ficção:
“A imobilidade dos objetos me fascina. Eu vejo uma poltrona até confundir-me com ela.
Erro, todo movimento”223 (RIGAUT, 1970, p. 100 § 133).
Errante gasoso manacial tanatográfico faz-se insípido, inodoro e incolor
experiência-limite no instante em que: “As forças da vida só bastam até certo ponto”
(BLANCHOT, 2010, p. 141). A primeva força do signo pronominal, esta força elementar

“Dilleme. De deux choses une: Ne pas parlez, ne pas se taire. Suicide.”
“Je ne me sens vivre qu’a partir de l’instant où je sens mon inexistence. J’ai besoin de croire à mon
inexistence pour continuer à vivre.”
223
“L’immobilité des objets me fascine. Je regarde le fauteuil jusqu’à me prendre pour lui. Erreur, tout
mouvement.”
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que dela tudo se designa, se evade tanatograficamente das penas do literaturicida e para
além dela – seu apagamento.
O “certo ponto” desponta sobre sua vida, enunciando seu subterrâneo mordaz, como
um limite em seu próprio viver ofertado pela insolúvel (in)existência, ou então pelo anseio
em (des)aparecer, que lhe é próprio. Neste sentido, limita-o em seu viver, marcando o sentido
gráfico que a linguagem limita, e que exige do literaturicida Jacques Rigaut a esvaecer-se;
dissipar-se para além do próprio limite, experimentando novamente a aporética vivência
(des)vivida da linguagem.
Ao pronunciar negativamente seu aquoso ou abstrato-arbitrário eu, ele o reafirma
em tinta que impregna a lauda, que se esvai com o marcante ocre do tempo, consumidor de
papiros. É neste vivente morrer aporético da escrita que se enuncia o morrer, vivendo-a ao
escrever: “Se passar a mão sobre o rosto, o medo angustiado de não se encontrar nem o nariz,
nem boca, todos os traços apagados como um desenho...”224 (RIGAUT, 1970, p. 98 § 121).
Assim descreve Blanchot (2016, p. 56), acerca deste esvaecimento: “Quando tudo é dito, o
que resta para dizer é a ruína da palavra, desfalecimento da escrita, rumor que murmura... o
que resta sem rosto”. É na instância sumamente abstrata que se encontra a fluidez
tanatográfica. É dentro dela, no instante de seu sussurrar, no eco de seu murmúrio,
impessoal, desfacetado, vaporífero que o espectro ainda ocupa o traçado mortífero na grafia,
e que insiste em ser ouvido, no movimento próprio de vislumbre de todo aquele que lê seu
apagar-se:
Estou ciente, de que, de mim, aqui somos dois; eu e eu; eu nem eu; mais
se um é igual a dois qual é o verdadeiro? [...] Neste espelho, vejo uma
imagem refletida; quem dos dois, da imagem ou de mim, se arrebentará
primeiro? E não é a imagem que vai desaparecer, afastar-se – esquecer-me
em que mundo – em direção a alguma caminhada [...] Ser, o primeiro verbo
refletido225 (RIGAUT, 1970, p. 104-105 § 142).

Da escrita verbal transmutada em imagem, desabilitada a conjugar, fulgura-se
figurativamente, sua prodigiosa furtividade de aparente utilidade. Verbo refletido pelos

“Se passer la main sur le visage, la crainte angoissée de n’y plus trouver ni nez, ni bouche, tous les traits
effacés comme sur un dessin...”
225
“Je suis conscient, de qui, de moi, nous voilà deux; moi et moi; moi ni moi; mais si un égale deux, des deux
quel est le vrai? [...] Dans ce miroir, je vois un visage réfléchi; qui des deux, de l’image ou de moi, bougera le
premier? Et n’est-ce pas l’image qui va disparaître, s’éloigner – m’oubliant dans quel monde – vers quelque
promenade [...] Être, le premier des verbes réfléchis.”
224
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espelhos de fora do pensamento abstrato, que dentre eles estão por ornamentar todo
horizonte da atuação tanatográfica. Ser que se diluiu de sua frágil consistência verbalpronominal declinante – que em seu declinar, inclina-se em seu apagamento entrópico;
exigência por despir-se de sua endumentária autoritária e esvaecendo sua intrépida e frágil
nudez através de rascunhos fortuitos, de gratuitos decalques. Assim, a experiência-limite:
[...] é essa exigência, ela é apenas enquanto exigência e é tal que não se dá
jamais por consumada, já que nenhuma lembrança seria capaz de confirmála, já que ela ultrapassa toda memória e que somente o esquecimento achase à sua medida, o imenso esquecimento que leva a palavra. (BLANCHOT,
2007, p. 195)

Tamanha é a marca ciclópica de ilegibilidade-legível, de invisibilidade-visível (ou
porque

não

da

invisibilidade-legível/ilegibilidade-visível)

da

experiência-limite

tanatográfica. Por arriscar-se em refletidos riscos imagéticos que não mais se lê, que não
mais se vê (ilegibilidade-invisível / invisibilidade-ilegível), mas sim, somente se intui que
certos vestígios gráficos deixados por um literaturicida-tanatógrafo de outrora, um dia
perpassou, como um signo rupestre marcado pela constante erosão, que dele, neste instante,
não habita nada mais que reminiscências tropeçantes, distraídas e descuidadas. Assim a
experiência-limite tanatográfica: “[...] não afirma nada, não revela nada, não comunica nada,
de modo que poderíamos contentar-nos em dizer que ela é o “nada” comunicado ou ainda o
inacabamento de todo captado [...] seu momento mais abstrato” (BLANCHOT, 2007, p.
191).
O diapasão transcende para além do si na tanatografia e ecoa “nadificantemente”
sua ilegibilidade abstrata; hieróglifo incognócivel que exige sempre mais além, esquivandose do entendimento, da sapiência, e expõe a fragilidade do raciocínio lógico e sua ânsia por
decifrar em paralisia. O limite da própria experiência é aquele que: “[...] não desaparece,
mas recebe da linguagem o sentido, talvez ilimitado [...] o risco de perder-se” (BLANCHOT,
2010, 141). Assim, o limite da escrita se esquiva, se camufla, se inscreve de modo
ininteligível, gestualizando de maneira sedutora o indecifrável que nunca desiste em
convidar-se a lê-lo: “Sou eu quem [1 palavra ilegível]... não sou eu quem [1 palavra
ilegível]”226 (RIGAUT, 1970, p. 147).

226

“C’est moi qui les [1mot ill] ce n’est pas moi qui les [1 mot ill].”
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O Nada grafado no entre o eu evasivo e o tal signo que lá está, marca seu
autoritarismo em não se permitir ler, traça, em seu traço próprio, o limite e a exigência de
seu além, que como signo solto, desconectado dos demais signos semi-mortos, mostra-se
suspenso, disperso. Um intervalo traçante que, imerso em muitas outras semelhantes
encontradas em toda tanatografia, ouve-se sua mudez: “No intervalo da narrativa, ouve-se,
com mais ou menos justeza, a voz do narrador, ora fictício, ora sem máscara.”
(BLANCHOT, 2010, p. 144).
É nesta lisibilidade que se observa de relance o ausentar-se da silhueta de Jacques
Rigaut, pois no momento mesmo em que se faz presente ao inferir: “Vejo-me, estou por trás
de cada uma das palavras que pronuncio”227 (RIGAUT, 1970, p. 100 §129), um lastro de
ceticismo, de suspeita sobre sua própria textualidade desponta: “Parece ser o voto de um
homem honesto, mas qual? Eu não posso levar a sério as indicações de meus traços.”228
(RIGAUT, 1970, p. 100 § 128).
Do instante que o literaturicida Jacques Rigaut suspeita de sua própria
tanatografia, este distanciamento, dotado de um certo desinteresse interessado para com sua
grafia, faz o espólio tanatográfico transmitir algo de peculiar de seu gesto suicidário. Émile
Durkheim (2004, p. 356) em seu tratado inaugural “O Suicídio”, de 1897, escrito um ano
antes do nascimento de Jacques Rigaut, o cientista do social infere possíveis hiâncias
interpretativas: “Cada suicida confere a seu ato uma marca pessoal que expressa seu
temperamento, as condições especiais em que ele se encontra, e que por seguinte, não se
pode ser explicado pelas causas sociais e gerais do fenômeno”.
É neste percurso obtuso e obnúbilo por tais irascíveis tanatografias autofágicas, que
tais linhas se inscrevem. Distante das formulações axiomáticas generalizantes, estas famintas
por explicações e no perpétuo anseio de saciar vontades de saber, o espólio assim exige um
percurso outro. Justamente por se fazerem ler a indiferença, a displicência e o despojamento,
de seu tanatógrafo, faz-se aqui crucial destacar, ausência presente em escrita. Sua austera
atmosfera que exala para com o papiro, para com a tinta, para com seus pensamentos
impensáveis e sumamente para com seu dispêndio que se escrevem tanatograficamente:
Pensar assim como se morre: sem meta, sem poder, sem unidade e
precisamente sem “como” – donde a nadificação da formulação desde que
ela é pensada, quer dizer, pensada de cada lado, em desequilíbrio, em
“Je me vois, je suis derrière chacun des mots que je prononce.”
“C’est le vœu d’un honnête homme d’être ressemblant, mais à qual? Je ne puis prendre au sérieux les
indications de mês traits.”
227
228
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excesso de sentido e em excesso sobre o sentido – saída, fora
(BLANCHOT, 2016, p. 64).

Na esparsa expressão de um pensamento, na fruição de seu limite experimental, a
tanatografia é a senda do quase-inenarrável de seu morrer, de seu partir, de seu
desaparecimento, pois: “Para quem respirou a Morte, que desolação o odor do verbo!”
(CIORAN, 2011, p. 21). Assim se fez seu caráter, o literaturicida respirou e inspirou este
morrer ao limite e se deixou lançar em queda livre pelas mortíferas grafias. Brincou
seriamente por se ausentar de ser verbalizado, por ser verbal, por ser conjugado do ficcional
jogo das ontologias.
Jacques Rigaut esquivou-se, escondeu-se, empreendeu fuga. Não obstante, a
malignitude intrínseca da escrita assim não o permitiu. Ele bem sabia que é da natureza da
escrita ser arbitrária, assim ela mesma revela seu tamanho esforço inócuo em manter-se ser
sem sendo, ser dela. Este vão indimensional, este vazio incomensurável e dispendioso, ainda
é um vazio que se habilita escrever. Seu curso tanatográfico de: “Morrer sem meta: por aí
(esse movimento de imobilidade), o pensamento tombaria para fora de toda teleologia e
talvez para fora de seu sítio” (BLANCHOT, 2016, p. 63), faz-se lisível de sua tanatografia,
o apodítico paroxismo de seu desfalecer em escrita, ausentar-se nela e por meio dela,
suspender-se por fim, suspendê-la.
Jacques Rigaut compôs uma escrita vilipendiosa para com os pronomes, do vândalo
gesto expresso no escrever, no esvaziamento do sentido possessivo do pronome, agora
despossuído de si, ausente de seu caráter possuidor, assim neutralizado. A tarefa está por
fazer agonizar-se pela escrita e fazendo-a agonizar no próprio escrever: “Creia na sua
existência, exceto que o uso do possessivo seu torna impossível”229 (RIGAUT, 1970, p. 99
§ 122). Ou mesmo na escrita que se transcorre por dobrar-se jocosamente sobre si mesma,
dotada de uma perpétua destreza em brincar em seu transcorrer; deleitando-se em infinitas
cambalhotas e piruetas pelo entre na escrita. Escrita neutra de arkhē (princípio /
fundamento), neutra de thēlos (finalidade / acabamento), pois no mĕdǐus ambos extremos
assim o são: “Escolher um ponto que se chamará início; não se o reconhece que ele toca o
fim e que ele estará em todo lugar onde o fim estará, comandado por ele”230 (RIGAUT, p.
95 § 106).
“Croire à son existence, à ceci près que l’emploi du possessif son rend la chose impossible.”
“Choisir un point qu’on appellera commencement; on ne le reconnaît qu’à ce qu’il touche la fin et qu’il
sera partout où sera la fin, comandé par elle.”
229
230
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Daqui para adiante a tanatografia não pertence mais ao seu tanatógrafo, pois insiste
em fazê-lo desaparecer; escrita que atua para além do então corpus tanatográfico, cuja
própria experiência-limite exige de Jacques Rigaut seu dever vocacional, seu
desaparecimento por um gesto para além da própria escrita. A este movimento que extrapola
o percurso entrópico da lauda, se inscreve e se plasma em seu corpo, em sua efetividade
orgânica. A imaterialidade da escrita, ganha uma materialidade corpórea que também
recorrerá por esvanecer-se, lançar-se pelas vias da extinção através do emudecimento da
“voz” escrita, assim escreve Thévoz (2003, p. 7):
A princípio, o suicídio é um ato, ou uma passagem para o ato,
recomendável em certas situações, lamentavelmente em outras, estabelece
de todo modo a mola exclusiva do interessado. Mas ele pode ser
diferenciado, simbolizado, metabolizado socialmente, por uma vida; como
processo de autodestruição ou de desaparecimento visível ou inteligível,
ele pode ter um sentido que excede a esfera pessoal.231

A vocação suicidária de Jacques Rigaut é a marca de seu cárater literaturicida de
certas obras literárias e de seus autores. É este íntimo aspecto vocacional que faz emergir a
marca de sua tanatografia em perpétua fuga do escrever-escrevendo e que, percorre por
limítrofes hiâncias da experiência-limite para além do mosaico e fragmentário corpo escrito,
que um dia pôde chamar de seu. Tal experiência por esquivar-se, por trafegar de modo
esquivo e fugidio de sua persona, a tanatografia exige seu grau de impessoalidade, mesmo
com traçados sumamente marcados por resíduos pessoais.
São destas margens latentes do escrever tanatogáfico, que não somente o suicídio
da escrita se evidencia pela própria tanatografia, mas sumariamente por seu
transbordamento, esvaindo-se para o seu fora. Assim “[...] o suicídio entra em sua fase
estética desde o momento em que a morte é destituída de seu poder simbólico”232 (THÉVOZ,
2003, p.15). Desta forma, resta nos dispor da serena contemplação frente à seriedade gestual
que todo livro deveria ser. Deste marcante gesto, derrama-se sobre suas grafias os lastros do
ethos literaturicida-tanatógrafo Jacques Rigaut, seu suicídio estético. A beleza de uma vida

“En príncipe, le suicide est un acte, ou un passage à l’acte, recommandable dans certaines situations,
regrettable dans d’autres, restant de toute manière du ressort exclusif de l’intéressé. Mais il peut être différé,
symbolisé, métabolisé, socialement, pour ainsi dire, durer même une vie; en tant que processus
d’autodestruction ou de disparition visible ou inteligible, il peut prendre un sens qui excede la sphère
personelle.”
232
“[...] Le suicide entre dans sa phase esthetique dés lors que la mort est destituée de son pouvoir symbolique.”
231
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resolutamente ausente de convicções, cuja vocação suicidária mostra-se equivalente, pois
ambas, reluzentes fogos fátuos dissipam-se por uma estética.

[117]

CAPÍTULO IV – Suicídio Anômico vs Suicídio Estético
Pois que é o Belo senão o grau do Terrível que ainda suportamos e
que admiramos.
(Rainer Maria Rilke)

Antes de adentrarmos neste confuso mar aberto que se forma à medida que a escrita
escorrega, cabe aqui uma advertência: o caminho que se pretende forjar compõe-se por um
jogo de marés sobre a escrita de Jacques Rigaut; um navegar de fato incerto, sem bússola,
duvidoso e até mesmo obstuso, não obstante, ainda assim, é perpetrado pelo rigor das estrelas
conceituais e uma frágil intuição solstícial somada a uma imaginação equinocial, inspirada
por autores e suas cartas marítimas que compõem os fluxos desta divagação inscrita nesta
trama miriádica que vislumbra um arquipélago porvir, a estética da desistência.
Este arquipélago se constitui por uma miríade de autores na operância de seus
instrumentos conceituais de navegação narrativa: Michel Thévoz (1936-) e seu suicídio
estético, Michel Foucault (1926-1984) e sua estética da existência, Maurice Blanchot (19072003) e seu desastre da escrita e por fim, Emil Cioran (1911-1995) e sua apologética suicida.
Tal arquipélago vislumbra compreender o naufrágio do pirata Jacques Rigaut por
meio de seus tesouros tanatográficos. Não obstante para que este mergulho em águas turvas
aconteça, faz-se importante algumas incursões preliminares de reconhecimento. Atravessar
por valiosos canais conceituais das ciências sociais, mergulho este, cuja importância se dá,
tanto pela temática aqui desenvolvida, quanto pelo caráter inaugural de ambos, a saber: o
suicídio anômico233 elaborado pelo fundador da sociologia Émile Durkheim (1858-1917) e
a pulsão de morte [Todestrieb] composto pelo pai da psicanálise Sigmund Freud (18561939). Imergir pelos argumentos internos da corrente suicidógena do sociólogo francês e
pelo afluente conceito do psicanalista austríaco é de suma importância, pois somente por
estes meandros permite-se detectar o que há de distinção e semelhança da estética da
desistência para com as águas conceituais inaugurais.

233

Sabe-se da relevância das demais correntes suicidógenas propostas por Émile Durkheim (suicídio egoísta:
(protestantismo / divórcio) e (suicídio altruísta: vivência militar / vivência religiosa) para a temática deste
trabalho. Não obstante, a não inserção das demais correntes suidógenas se deu pelo fato de que os aspectos
internos que compõem ambas as correntes, possuirem pouca capacidade de leitura e interpretação, tanto do
contexto histórico, quanto da vida de Jacques Rigaut. Assim optou-se por um recorte metodológico. Tratar-seá unicamente do suicídio anômico, pois o aspecto que designa esta corrente (anomia) possui uma maior
capacidade de assimulação e por conseguinte de entendimento e interpretação, dado o contexto históricoartístico na qual Jacques Rigaut estava inserido; contexto este designado pela escola positivista de decadente.
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Cada instância de saber atua a seu modo de acordo com as exigências e condições
de seu campo de atuação. A sociologia de Durkheim busca descrever e explicar o ato suicida
por meio de ferramentas aritméticas acerca de um recorte social, no intento de evidenciar
sua anomia. Já o olhar psicanalítico de Freud empreende uma busca pelos labirínticos
interiores da psique, apropriando-se de uma análise de seu fora narrativo e encontra, segundo
seus preceitos, uma força motriz mortal intrínseca a todos os seres humanos: a pulsão de
morte.
No segundo livro que compõe a obra “O Suicídio” (1897), Émile Durkheim é
enfático em expor sua intenção para com sua obra. Determinar certas causas sociais a partir
de um procedimento estatístico, com a qual se possa encontrar certa constância de resultados,
no intuito de extrair da vida social catalogada, correntes suicidógenas. É neste percurso que
Durkheim infere sua etiologia no sentido de nomear certas práticas suicidas, partindo de
condições exteriores ao ato suicida per se, mas que nomeiam os princípios gerais de sua
causalidade. Assim escreve Durkheim (2004, p. 169) em sua obra, na qual coloca em prática
o esquadrinhamento do fenômeno do suicídio e seu caráter anômico como fato social:

Se quisermos saber de que confluências diversas resulta o suicídio
considerado como fenômeno coletivo, é sob a forma coletiva, isto é,
através dos dados estatísticos que devemos abordá-lo de início. Deve-se
tomar diretamente como objeto de análise a taxa social.

O fato abordado pelo cientista do social são as grandes crises econômicas. Para o
sociólogo francês, compreende-se por crise, nem tanto o déficit da produção de riqueza, altas
taxas de desemprego, diminuição da circulação de capital, desvalorização da moeda vigente,
falências etc; tão pouco seu oposto, períodos de pleno emprego, altas taxas na produção de
riquezas, aumento da capacidade de aquisição de bens, altos lucros financeiros etc.
Durkheim compreende por crise seu poder de impacto na vida social no que tange seu
movimento repentino e inesperado. Neste sentido, para o cientista francês, ambos os lados
do diagrama (déficit ou abastança) não são importantes ou significativos, mas a velocidade
de alternância pendular que trafega pelas extremidades das condições mencionadas acima.
A este brusco movimento pendular que Durkheim, incide sobre seu grau de importância e
significação para sua incursão acerca do ato suicida enquanto fato social.
O fato no qual Durkheim se ancora, a fim de capturar o maior número de suicídios,
está não na duração das condições de abastança ou de escassez, mas sim, nas bruscas
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oscilações de uma situação econômica a outra. O suicídio, enquanto fenômeno coletivo,
produz-se em maior quantidade em abruptas alternâncias econômicas, alterando assim, as
condições da vida social. Para Durkheim, não se trata das crises serem as responsáveis pelo
aumento do suicídio, mas sim, a rapidez com que ela se apresenta, efetuando uma
perturbação da ordem coletiva: “Todas as vezes que se produzem graves rearranjos no corpo
social, sejam eles devidos a um súbito movimento de crescimento ou a um cataclismo
inesperado, o homem se mata facilmente” (DURKHEIM, 2004, p. 311). Esta instabilidade
intrínseca do jogo econômico-político lança o indivíduo em uma atmosfera de incerteza em
relação ao seu posicionamento na vida social.
Diferentemente da vida regida sob a tutela dos antigos regimes monárquicos
absolutistas, nos quais a pirâmide social se assegurava e se legitimava por uma ordem
supralunar, determinando as hierarquias, o sujeito resignado de sua condição frente a seu
destino, via-se pobre no mundo e rico, assim que ascendesse ao reino dos céus. No momento
em que a vida social passou a ser regida pelas regras oscilantes do jogo movediço do
mercado, a liberdade tomou a humanidade, que desde muito, estava então fixada em certezas
acerca de seu lugar no mundo, agora vê-se caminhando sob uma neblina de incertezas, dada
as mais diversas possibilidades que a economia de mercado lhe oferecia e ainda lhe oferece.
O homem europeu se vê livre porém, imerso no epicentro da Europa industrial,
encontra-se angustiado diante de uma nova condição existencial que lhe exige escolher
livremente. As dúvidas a respeito de suas escolhas fazem tremular sua carne e atemorizar
seu espirito. Para o sociólogo francês, o mundo regrado pelas instituições (preferencialmente
católicas), sendo elas dotadas de ritos e códigos que zelam pela tradição, imprimem nos
indivíduos uma seguridade que corresponde ao seu lugar na pirâmide social.
Com as revoluções burguesas e a construção de um mundo secular, racional, de
economia e de costumes que se alteram rapidamente, em que o sagrado etéreo perde seu
lugar de culto, e o capital, atribuindo ao mundo, as coisas e ao próprio homem sua
efemeridade, este último, depara-se com a mais completa ausência de limites em seu
vislumbramento pelo mundo do comércio e da indústria que ele mesmo construiu. Neste
campo do vivido, o humano metamorfoseia-se simultaneamente à condição de arquiteto de
sua própria vida, regido não mais pelo destino, mas pelo exercício da liberdade diante das
escolhas, tornando-se incondicionalmente seu refém, pois sob tais condições, a possibilidade
de errar, de fracassar, de não alcançar a boa venturança no jogo do capital, imprime no
homem a responsabilidade de suas escolhas e de suas consequências.
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Para o sociólogo francês Émile Durkheim é neste terreno movediço que o suicídio
ameaça por tragar os seres humanos frente ao tédio através da saciedade de seus desejos e
de suas frustrações, na medida em que estas não se consumam. Durkheim explica que o
fenômeno do suicídio é passível de ser observado mais claramente, quando a vida social está
imersa em anomia, assim, nesta ausência de certos limites e regras, o sujeito torna-se vítima
de sua própria astúcia, refém de sua própria façanha, alvo de seus próprios anseios. Em outras
palavras, o homem europeu, este arquiteto do mundo moderno, é protagonista de suas
decisões, e coadjuvante de suas consequências. Assim: “O estado de desregramento ou
anomia, portanto, ainda é reforçado pelo fato de as paixões estarem menos disciplinadas no
próprio momento em que teriam necessidade de uma disciplina mais rigorosa”
(DURKHEIM, 2004, p. 322).
É imerso neste cenário que Émile Durkheim, enquanto intelectual das ciências
positivas, infere sua aposta em uma sociedade incorporada de uma moral, a fim de que tal
desregulação dos desejos retome seu ritmo normativo para que não mais o indivíduo padeça
e se autodestrua, logo: “Só a sociedade [...] está em condições de desempenhar esse papel
moderador, pois ela é o único poder moral superior ao indivíduo, e cuja superioridade este
último aceita” (DURKHEIM, 2004, p. 315). Sob tal perspectiva é dever moral da sociedade
limitar os desejos individuais, regrá-los de acordo com os códigos morais que norteiam os
hábitos partilhados pelo dito corpo social, caso contrário, os indivíduos desejantes serão
vítimas de seus próprios anseios desenfreados e impróprios, estes que: “tem como causa o
fato de sua atividade [...]. Por sua origem, daremos a essa última espécie o nome de suicídio
anômico” (DURKHEIM, 2004, p. 329).
Tendo em vista que esta corrente suicidógena foi composta no intento de elaborar
uma leitura das causas proporcionadas pela instabilidade da vida social, ocasionando assim,
efeitos suicidas sintomáticos, cabe aqui realçar certos traços da vida de Jacques Rigaut;
vivências que, por assim dizer, estão fora de suas tanatografias, mesmo que somente por
elas fez-se possível acessar seus resíduos.
Jacques Rigaut foi um homem desmedido, despudorado, desregrado e desejante,
assim podem inferir os positivistas em seu anseio por ordem e progresso, já que todos os
adjetivos acima propalados, sempre acompanhados do prefixo des, expõe sua ameaça a
certas ordens costumeiras e habituais. Dentre suas experiências tanatográficas Rigaut revela
seu flerte com alucinógenos, álcool, mulheres, somados ao seu ódio por todo ofício; tudo se
faz presente em sua desregulada e mortífera grafia. Contudo, sob a perspectiva do
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positivismo durkheimiano, nosso Dadá não teria qualquer força de protagonismo neste
processo, mas sim, teria sido ele uma vítima de uma sociedade, cujos ditames acerca das
normas morais de conduta, foi fraca, opaca e inoperante.
Nesta perspectiva, Jacques Rigaut seria tão somente mais um número que poderia
assim, estar presente nos registros aritméticos de suicídios anômicos catalogados pelo
cientista do social. Colocado sob o signo do anônimo, Jacques Rigaut estaria entre aqueles
algarismos, e seu suicídio seria lido tão somente como um ato sintomático, possível de ser
evitado, já que este foi causado pela ineficiência do rigor normativo, correspondente aos
valores e por conseguinte aos costumes, que uma determinada sociedade se insere no mundo;
no entanto, e cabe aqui especular, que Rigaut poderia estar presente justamente naquele
imponderável e ameaçador dos aritméticos registros; o algorítmo denominado “margem de
erro”, seria talvez, este o distintivo topos de seu incalculável gesto.
Outro aspecto de seu caráter a se destacar é o desapego de Jacques Rigaut a uma
vida regrada pelo ofício e pelo trabalho. Este elemento faz-se também importante, pois em
uma Europa elevada ao status de epicentro político e econômico do mundo, a inércia, a
obsolescência e a acídia são tratadas como sintomas de um comportamento que exige infligir
procedimentos de correção e disciplina aos olhos dos homens do progresso e do
desenvolvimento: “A segunda vez que me matei foi por preguiça. Pobre, e tendo horror
antecipado por todo trabalho, um dia me matei, sem convicção, como eu havia vivido”234
(RIGAUT, 1970, p. 22).
Não há dúvidas que sob as lentes do positivismo, tal portar-se exigiria de Jacques
Rigaut seu esforço em alguma casa de ofício nos espaços comerciais franceses, ou mais
radicalmente, seria ele encaminhado a uma casa de correção, a princípio no intuito de punilo por sua vagabundagem; e logo em seguida ensinar-lhe as boas maneiras que somente o
labor oferece. Segundo Durkheim (2004, p. 495-496), a condição de partilhamento de códigos
vivenciados no espaço de trabalho mostra-se um eficaz dispositivo profilático contra o
suicídio, na medida em que produz certo grau de solidariedade:

[...] há uma outra da qual não se falou até agora; é a que formam, por sua
associação, todos os trabalhadores da mesma ordem, todos os cooperadores
da mesma função, é o grupo profissional ou a corporação [...] como a vida
profissional é quase toda a vida, a ação corporativa se faz sentir em todos
“La deuxiéme fois que je me suis tué, c’est par paresse. Pauvre, ayant pour tout travail une horreur
antecipée, je me suis tué un jour, sans convictions, comme j’avais vécu.”
234
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os detalhes de nossas ocupações, assim [...] a corporação tem, portanto,
tudo que é preciso para enquadrar o indivíduo, para tirá-lo de seu estado de
isolamento moral.

Para dar vasão a um olhar de fora de sua composição tanatográfica, alguns poucos
retratos testemunhais são valiosos, não somente pela sua escassez, mas também pelo seu
conteúdo. Dos amigos mais próximos, aos parceiros de ocasião, com quem estiveram com
Rigaut por uma só noite de diversão, poucos relatam da relação que Jacques Rigaut possuía
com a temática suicida. Dentre eles, Edmond Jaloux, o então responsável pelo primeiro
artigo crítico acerca da primeira antologia do literaturicida-Dadá expressa, em sua sentença,
as incógnitas reflexões e falas a este respeito:
Jacques Rigaut era infinitamente superior a tudo que ele escreveu. E o que
ele escreveu é explicável apenas porque ele escreveu [...] Inteligente, belo,
letrado, espiritual, Jacques Rigaut só resultaria em suicídio. Não por
desespero, mas por vocação. Este suicídio foi para ele a ocasião de longas
reflexões. Ele falou diversas vezes antes de aceitá-lo235 (JALOUX, (1934,
p. 3-4).

Justamente as tais hiâncias refletidas e faladas, estes mudos-ínterins que não se
acessa, que não se fazem possível tatear, deflagram um limite. Esta borda do inapreensível,
do desconhecido, das falas outras que não se sabe seu conteúdo, faz-se efetivamente retornar
acerca da marca vocacional do gesto suicidário de Jacques Rigaut. Assim, esta fresca fenda
de incógnito silêncio se abre, exigindo destas laudas por se evadir de tais limites
suicidógenos durkheimianos, esquivando-se das intenções positivas em sua ânsia por
determinar os gestos suicidas através do esquadrinhamento que evidencia sua vontade de
verdade a partir das provas numéricas, ornamentadas de certa teleologia moral.
Isto posto, um único aspecto que se mostra importante destacar é a respeito da
atuação do limite na teoria durkheimiana, limite este que é resolutamente distinto da noção
de limite na composição de Maurice Blanchot (2007).
O limite que se apresenta em Émile Durkheim acerca de suas correntes
suicidógenas, limita todo seu repertório reflexivo, evidenciando sua implícita inclinação a
uma respectiva moral que se intenta em zelar a preservar a vida do corpo social. A esta moral,
“Jacques Rigaut était infiniment superieur à tout ce qu’il a écrit. Et ce qu’il a écrit n’est explicable que
parce qu’il a écrit [...] Intelligent, beau, lettré, spirituel, Jacques Rigaut n’a abouti qu’au suicide. Non par
desespoir, mais pour vocation. Ce suicide a été pour lui l’occasion de longues réflexions. Il en a parlé diverses
reprises avant de l’accepter.”
235
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não dita, doravante implícita, implica toda sua energia em compor seu aparato aritmético.
Durkheim exige do corpo social uma certa moral, e para que esta contenha certos indivíduos
que nela estão, faz nos indagar: a quem interessa certos comportamentos regidos por uma
dada moralidade? E seguimos deste questionamento adiante: que tipo de vida social tal moral
pretende inferir?
Tais indagações implicam por abrir um caminho crítico a respeito do quanto há de
moral sobre a relevância do labor e da vida matrimonial (este último aspecto, não será
tratado), esparramada na composição teórica durkheimiana e seu asséptico revestimento
estatístico. Mesmo que tal moral, cujos fundamentos nos é desconhecido, para Durkheim, os
fundamentos de uma moral são irrelevantes, pois sua importância encontra-se, não em seus
fundamentos imperativos, mas sim, em sua eficiência na contenção ou na tentativa de
minimizar os danos diante de estados anômicos. Em outras palavras, “é para o nosso próprio
bem.”
A moral não-dita deste batráquio pensante, profilática máquina objetivante, seu
olhar é regido na busca por estados anômicos; olhar este, dotado de um sistema de valor que
cumpre sua tarefa por designar modos distintos de vida como anomia. A este respeito, não
se pode agir de outro modo, que não denunciar sua farsa: é o olhar de Durkheim e, por
conseguinte, sua composição teórica, que se exprimem como um corolário de suas crenças
e valores subjacentes. Sua perspectiva avaliadora acerca do ato suicida, enquanto uma
escolha possível, e mais que isso, enquanto uma decisão plausível para certos indivíduos,
não se encaixa em seu embuste moral, aparelhado de elegante numerologia que emudece as
individualidades. Em outras palavras, ou certos atos suicidas são vistos como pobres
enfermos do social, imersos nas condições de anomia, ou então é a perpétua ameaça da tal
“margem de erro”, que ao se dar vazão a ela, elucidará o que há de mais inócuo de seu castelo
de cartas numérico.
A problemática no interior da teoria de Émile Durkheim é acerca do valor que uma
respectiva moral pode ter em seu escopo teórico. A este aspecto, a designação de anomia
subtrai o mérito que tal corrente suicidógena possui em sua ânsia de traduzir certos atos
suicidas. Explicar o suicídio a partir de um modelo matemático, no intento de traçar
axiomáticas tipologias dentre um recorte do dito corpo social, carrega em seu próprio núcleo
nominativo, seu embuste moralizante acerca do ato. Aqui se revela a ausência de uma lição,
na qual o cientista do social nunca tomou para si, a saber: não se faz possível ter em relação
a vida, nenhuma forma de neutralidade, imparcialidade e objetividade.
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Juízos sobre a vida, juízos de valor a respeito da vida são sempre, necessariamente,
juízos distorcidos, parciais, premidos por interesses e preferências, por modalidades
determinadas de avaliação, de maneira que, juízos de valor sobre a vida, denunciam a moral
daquele que o formula. Juízos de valor concernente à vida possuem seu caractere
intrinsicamente parcimonioso, deformador, interessado e falsificador. Toma-se aqui, para
tanto, o termo falsificador, enquanto um conceito tradicional de verdade, como sinônimo de
desinteresse, neutralidade, objetividade e imparcialidade no julgar. Logo, ao operacionalizar
com este conceito tradicional de verdade, por consequência lógica, os juízos de valor a
respeito de sua designação a certos modos de vida, enquanto anomia, é necessariamente
falso, pois é necessariamente e incontornávelmente parcial, pois seu olhar, imputado a sua
amostragem, evidencia sua teleologia moral.
A conclusão acerca do negativo olhar durkheimiano, a respeito do suicídio e a
inferência de uma designação anômica deste ato, denuncia sua moral que norteia e disciplina
seu ânimo e, por conseguinte, sua ânsia por uma coesão, beirando assim, a um escopo
intelectivo ou ingênuo ou interessado pela manutenção de uma vida preenchida por homens
trabalhadores e fiéis; coesos com um certo regime moral vigente.
A crença de Émile Durkheim em uma moral que emana do social percebe-se um
homem temeroso ao se deparar com indivíduos que colocam em xeque a validade dos
fundamentos dos ditos códigos morais de conduta na ficcional dignidade partilhada pelo
labor. A este respeito cabe exprimir: é na exigência de uma moral no corpo social que se
encontra em Durkheim certo grau de anomia, pois:

[...] o valor da vida não pode ser estimado. Não por um vivente, pois é
parte interessada, até mesmo objeto de disputa, e não juiz; e não por um
morto, por um outro motivo – Que um filósofo enxergue no valor da vida
um problema é até mesmo uma objeção contra ele, uma interrogação
quanto à sua sabedoria, uma não-sabedoria (NIETZSCHE, 2006 [1888], p.
18 § 2).

É neste ponto nevrálgico que a tanatografia de Jacques Rigaut desafia os limites e
a inoperância do procedimento durkheimiano, denunciando seu embuste moral, na medida
em que a noção de limite no literaturicida, enquanto cerceamento e sanção da vida, não se
aplica, mas seu contrário, trata-se sumariamente em lançar este (des)limite no viver; de
lançar-se rumo a um horizonte no qual, a olho nu, é incapaz de vislumbrar.
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Distintamente da aritmética durkheimiana, que se preocupa por determinar sua
suicidógena soma, compreender o suicídio estético, muito além de se distinguir do suicídio
anômico e por conseguinte de todo seu aparato argumentativo moralizante, distingue-se
sumariamente também pelo seu campo de atuação. O suicídio estético possui um
compromisso com a lisibilidade da tanatografia permeada pelos entremeios do espólio e
extrair de suas emergências narrativas sua marca sui generis do literaturicida-tanatógrafo.
É realçar seu caráter e sua distintiva probidade suicidária frente aos míopes olhos do
positivista temeroso. A este ponto imaginemos imagem divertida de Jacques Rigaut
sussurrando aos ouvidos de Durkheim: “Por tão pouco que me diz respeito, eu aprecio sua
visita” (RIGAUT. 1970, p. 118 § 193).
É imerso em suas narrativas que o suicídio estético se insere como antípoda ao
suicídio anômico na medida em que faz emergir sua abissal subjetividade e realçar o poderio
assertivo da “errante margem” rigautiana. Tomando como mote o pressuposto de George
Navel236 (1904-1993), que inspirado nos trabalhos do filósofo individualista Georges Palante
(1862-1925), se insere como adversário das teses durkheimianas ao inferir: “Não gosto dos
gestos de desespero, dos gestos constrangidos. Aprecio o suicídio estético, o que decorre de
uma decisão e não de uma situação. É esta a única diferença que estabeleço no suicídio”
(NAVEL, 1934, apud GUILLON e BONNIEC, 1990, p. 180).
No que corresponde ao aspecto decisório como fator distintivo do suicídio anômico,
há de se conferir a esta capacidade decisória, dois elementos fundamentais em Jacques
Rigaut que se oferecem como subterrâneas camadas que sustentam tal decisão: a mais
evidente é sua probidade em optar pelo gesto suicidário, seu dever vocacional, sua ética
impressa em gesto. Outro elemento habita em regiões mais obscuras. Do processo de agarrarse a sua ética suicidária e seu mergulho em tal decisão, à atuação de uma força motriz
propulsora, que está para além dos limites e do controle da consciência subjetiva, e exige,
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Pseudônimo de Charles François Victor Navel. De origem camponesa, Navel foi trabalhador rural, operário,
apicultor, revisor de jornal e escritor libertário. Ao final da Primeia Guerra, Navel acompanha seus irmãos aos
encontros e às reuniões secretas organizadas por grupos anarquistas. A partir de 1920, Navel frequenta a
Universidade Sindical onde conhece o médico psiquiatra Émile Malespine (1892-1953), então editor da revista
de orientação dadaísta Manômetro entre os anos 1922-1928, na qual houve uma notável participação de Tristan
Tzara e Hans Arp. Dentre os anos de 1927-1933 para não ser convocado ao serviço militar passa a viver com
documentos falsos. Em 29 de julho de 1936, Navel parte rumo à Espanha lutar contra o avanço do facismo
franquista e torna-se membro do coletivo de ação direta Los Solidarios, um dos braços armados da F.A.I.C.N.T. que atuava na região de Aragon. Alguns meses mais tarde retorna à França, onde retoma seu trabalho
nas fábricas e atua como revisor itinerante de jornais sindicais.
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por sua vez, em ser ouvida e efetivada, na qual Rigaut experiencia seu fora de si, seu
heterônomo interior.
A esta força, oriunda dos recônditos interiores labirínticos de sua subjetividade que
Jacques Rigaut se permite ouvir, e mais que isso, oferta todo seu calor, sua engenhosidade e
seu protagonismo, força esta denominada: pulsão de morte [todstrieb]; força esta que, se
para Freud, ela ataca o psiquismo e paralisa o trabalho do eu, mobilizando-o em direção ao
desejo de não mais desejar, provocando assim, dor e destruição, é a esta força que Jaques
Rigaut irá assumir para si e elevá-la ao status da mais rara probidade, ressignificando-a em
seu dormitório mais íntimo, adornando-a com seus lisíveis traços.
Esta complexa e cara formulação de Sigmund Freud deflagra uma profunda ferida
acerca do então indivisível Eu na modernidade. Dentre o escuro dormitório do inconsciente
habita, segundo Freud, diversas pulsões em perpétuo duelo nos quais deslocam o humano de
seu posicionamento absoluto, diante de suas escolhas e decisões, e o posiciona, não mais
como um proprietário de sua mais íntima morada. Assim, em sua obra “Para Além do
Príncipio do Prazer”237 (1920) Signund Freud inaugura um conceito que abalaria o intacto,
porém ficcional, cógito cartesiano. Imerso em sua iniciante e inventiva imaginação o
psicanalista austríaco argumenta: “Essa é a região mais obscura e inacessível da vida [...] e,
se não conseguimos evitar tocá-la, a hipótese mais frouxa a respeito, será a melhor”
(FREUD, 2018, p. 44).
Tal hipótese, que aos olhos de seu zeloso inventor, este a via inicialmente como
frouxa, pelo seu estado ainda germinal, no entanto, a inserção deste conceito na compreensão
de uma força mortífera, se efetiva como o ponto de partida na reflexão de Michel Thévoz
(2003, p. 8). Aos olhos deste último: “[...] a pulsão é flexível, desde já metabólica, ela engaja
por deslocamentos, por substituições, por metaforizações, ela se modifica e se
complexifica.”238 Suas repletas alterações internas e seu alcance multidimensional na vida
social: “[...] a pulsão de morte, é a mola mesma da função simbólica, é o código ou a
237

A par da riqueza e da importância acerca da iniciática formulação conceitual, se reconhece o conceito de
pulsão de morte, tanto como aparato reflexivo de diagnóstico inaugurador da modernidade, quanto um rico
arsenal para este trabalho de pesquisa, logo, se faz necessário esclarecer um recorte: Signund Freud em sua
condição de médico, efetiva uma reflexão sobre dos fundamentos fisiogênicos e ontogênicos deste conceito.
Dado o componente especulativo e enigmático da obra, diversas controversas vieram a lume questionando a
validade e a atuação deste conceito enquanto ferramenta psicanalítica. Neste sentido, optou-se por não adentrar
tanto nas inferências argumentativas fisiogênicas e ontogênicas da pulsão de morte em Freud, quanto em seus
desdobramentos acerca do debate psicanalítico posterior, mas tomá-lo como pressuposto a partir da
composição de Michel Thévoz.
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“[...] la pulsion est flexible, toujours déjà métabolique, elle engaje des déplacements, des substitutions, des
métaphorisations, elle se modifie et se complexifie.”
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representação preferida ao caos sensível e constitutivo da objetividade”239 (THÉVOZ, 2003,
p. 9); em suma, é a objetividade de caóticas subjetividades que se inscrevem por meios de
signos, lançando o caos ao nível do sentido.
Referente ao termo pulsão, este designa um perpétuo movimento sistólicodiastólico de toda matéria dotada de vida, não obstante, a aporética do viver se encontra na
medida em que a pulsão se esforça em pulsar com tamanha intensidade, atingindo assim, seu
excesso pulsante e defere sobre si mesma o sono eterno, o desaparecimento mesmo das
pretéritas condições favoráveis do pulsar e que se inserem novamente no registro da
significação. Assim escreve Thévoz (2003, p. 11):
[...] a pulsão de morte consiste em trazer de volta o animado ao inanimado,
mas em um sentido positivo daquele do aniquilamento brutal: trazer de
volta o caos da experiência existencial à ordenança do código, à fuga dos
sentimentos à arquitetura das palavras, à precipitação dos acontecimentos
à inércia do sistema simbólico [...] Tal é o paradoxo, uma vez mais: a
morte, significada enquanto tal, é o contrário da morte, ela assegura o
metabolismo da vida simbólica.240

Na superfície da tanatografia, caminhamos nossos olhos pela sua epidérmica
mortalha, assim transitamos pelo seu suicídio decodificado, grafado em percurso que insiste
por desaparecer, por se esvair enquanto dimensão dos signos, dos símbolos e dos códigos
partilhados post-mortem. Conseguimos rastrear seu gesto, por meio das letras mortas de suas
mortais grafias, os lisíveis lastros gráficos que compõem seu espólio. Vemos de perto seu
cárater vocacional posto em prática. Doravante Jacques Rigaut, em seu escrever, se permitiu
ser tanatógrafo de si e nos convida a sermos leitores-espectadores das tramas envolvidas que
prefiguram seu gesto:

O suicídio deve ser uma vocação. Há um sangue que corre e que exige uma
justificativa para seu interminável circuito. Há nos dedos a impaciência de
apenas apertar o côncavo da mão. Há uma coceira de uma atividade que
apenas retorna [...] Desejo sem imagens. Desejo de impossível. Aqui se
localiza o limite entre os sofrimentos que tem apenas um nome e um objeto,
“[...] la pulsion de mort, c’est le ressort même de la fonction symbolique, c’est le code ou la représentation
préférés au chãos sensible, et constitutifs de l’objectivité.”
240
“[...] la pulsion de mort consiste bien à ramener l’animé à l’inanimé, mais dans um sens plus positif que
celui de l’anéantissement brutal: ramener le chãos de l’expérience existentielle à l’ordonnance du code, la
fuite des sentiments à architecture des mots, la précipitation des événements à l’inertie du système symbolique
[...] Tel est le paradoxe, encore une fois: la mort, em tant qu’elle est signifiée comme tel, est le contraire de la
mort, elle assure le metabolisme de la vie symbolique.”
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e aquele anônimo e autógeno [...] mais se sai senão pelo suicídio [...]
Pouparei você dos detalhes de meus outros suicídios, desde que você
concorde em ouvir este: eu tinha acabado de me deitar depois de uma noite
em que meu tédio não tinha sido mais opressivo do que as outras noites.
Tomei uma decisão e, ao mesmo tempo, lembro-me claramente que
articulei a única razão: e então pronto! Levantei-me para procurar pela
única arma em casa, um pequeno revólver que um de meus avós tinha
comprado e que estava carregado com balas igualmente velhas. (Você verá
no momento porque sublinho este detalhe). Deitado nu em minha cama,
estava eu nu no quarto. Estava frio. Enterrei-me às pressas sob os
cobertores. Engatilhei o martelo, podia sentir o frio do aço em minha boca.
Nesse momento, provavelmente eu conseguia sentir meu coração batendo,
assim como podia senti-lo bater da mesma forma que ouvia o apito do
projétil antes de explodir, como se estivesse na presença do irreparável,
mas não ainda consumado. Apertei o gatilho, o martelo engatilhou, mas
não disparou. Então coloquei a arma sobre a cabeceira, provavelmente
rindo um pouco nervosamente. Dez minutos depois, eu estava dormindo.
Acho que só fiz um comentário bastante importante. O que era mesmo?
Naturalmente! Desnecessário dizer que não pensei nem por um instante em
dar um segundo tiro. O que importava, era ter tomado a decisão de morrer,
e não que eu morresse [...] Um homem que conservando os tédios e o tédio
encontra talvez no suicídio a realização do gesto mais desinteressado,
desde que ele não seja curioso sobre a morte! Eu absolutamente não sei
quando e como pude pensar assim, isto que aliás não me incomoda. Eis o
ato mais absurdo, a fantasia para além do sono e o mais puro compromisso
(RIGAUT, 1970, p. 21-23).241

Esta trama encontra-se ornada por um sofrimento dotado de um único nome, a
princípio não revelado, inscrito em si mesmo de maneira anônima, sigilosa e secreta cuja

“Le suicide doit être une vocation. Il y a un sang qui tourne et qui réclame une justification à son
intereminable circuit. Il y a dans les doigts l’impatience de ne se serrer que sur le creux de la main. Il y a le
prurit d’une activité qui se retourne [...] Désirs sans images. Désirs d’impossible. Ici se dresse la limite entre
les souffrances qui ont un nom et un objet, et celle-là, anonyme et autogène [...] mais on en sort autrement que
par le suicide [...] je vous fais grâce du récit de mes autres suicides, pourvu que vous consentiez à écouter
encore celui-ci: Je venais de me coucher, après une soirée où mon ennui n’avait certainement pas été plus
assiégeant que les autres soirs. Je pris la décision et, en même temps, je me le rappelle três précisément,
j’articulai la seule raison: Et puis, zut! Je me levai et j’allai chercher l’unique arme de la maison, un petit
revolver qu’avait acheté un de mes grands-pères, charge de balles également vieilles. (On verra tout à l’heure
pourquoi j’insiste sur le détail). Couchant nu dans mon lit, j’étais nu dans ma chambre. Il faisait froid. Je me
hâtai de m’enfouir sous mes couvertures. J’avais armé le chien, je sentis le froid de l’acier dans ma bouche. A
ce moments il est vraisemblable que je sentais mon cœur battre, ainsi que je le sentais battre en écoutant le
siffelement d’un obus avant qu’il n’éclatât, comme en présence de l’irréparable pas encore consommé. J’ai
pressé sur la gâchette, le chien s’est abattu, le coup n’était pas parti. J’ai alors posé mon arme sur une petite
table, probablement en riant un peu nerveusement. Dix minutes après, je dormais. Je crois que je viens de faire
une remarque un peu importante, si tant est que... naturellement! Il va de moi que je ne songeai pas un instant
à tirer une seconde balle. Ce qui importait, c’était d’avoir pris la décision de mourir, et non que je mourusse.”
241
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efetividade do tédio se mostra encapsular, endógena, pulsão metabolizada pelo seu corpo e
elevada a uma instancia ética, promovendo uma coceira ansiosa nas palmas das mãos. O
gesto de Jacques Rigaut expressa o perpetuum mobile de seu interior heterônomo pulsar
mortífero, no qual gera sua própria força vital consumando-se simultaneamente, e que ao
consumar-se, essa mesma força se produz, onde a única saída, único meio de evasão e de
dispersão de si se mostra no efetivo dispêndio de uma estilística tanatografia, que por sua
vez, atua como reflexo de um espelho que reluz seu nome na medida em que Jacques Rigaut
pega sua pena e debruça-se sobre o papiro, para logo em seguida apertar o gatilho: “Cada
espelho leva meu nome [...] E AGORA, REFLITAM, OS ESPELHOS.”242 (RIGAUT,
1970, p. 52 § 5 e 7).
É de suas mortais grafias que se faz por refletir sua vivência “[...] na presença do
irreparável [...]”243 (RIGAUT, 1970, p.22) – da inominável e imprescritível pulsão mortífera,
a inserção de um sucídio estético. Uma vida (arte)ira regida pela negação dela mesma, a
pulsão pelo derradeiro (art)ifício do esquivar-se, rumo ao seu apagamento e cuja única
expressão artística-arteira de seu fazer foi em morrer em escrita, que através dela se faz-ver
a inscrição de uma imagem mortuária.
Ao esmiuçar o extrato tanatográfico supracitado, observamos sua (est)ética eregida
ao plano vocacional, impulsionada por uma ânsia de saída do viver, pelo fora da vida, na
qual a pulsão de morte subjacente, metabolizada em decisão, deflagra esta imagem que,
enuncia por meio da absurdidade do gesto, sua peregrinação rumo ao além-sono,
ornamentado por uma enigmática noção de fantasia. Deste modo, seu gesto é composto do
mais fino paroxismo: por um lado, um desinteresse, uma ausência de curiosidade acerca da
morte; por outro, um compromisso dos mais raros que exige o impossível, o absurdo que só
se faz possível consumar-se pelas vias de um indecifrável horizonte.
Não é somente na composição de sua densa descrição do ato suicidário que a grafia
de Jacques Rigaut recebe o prefixo thanatos, mas sim, pelo seu puro compromisso com o
filho da noite, pois mesmo não tendo ciência acerca do iniciático momento para com
tamanho compromisso, Jacques Rigaut se assume um pacto para com seus conflitos,
encenando-os, ofertando a eles, por meio de sua tanatografia, seu derradeiro gesto, esta
queda livre em seu próprio desfiladeiro primevo e desconhecido: “O artista encurralado
como todo mundo nesta guerra interior, é aquele que parte em reconhecimento, que afronta
242
243

“Chaque miroir porte mon nom [...] ET MAINTENANT, RÉFLECHISSEZ, LES MIROIRS.”
“[...] en presence de l’rréparable [...]”

[130]

este mundo noturno, e que sobretudo, lhe inventa uma linguagem [...] O artista é um invasor
vertical”244 (THÉVOZ, 2003, p. 93). Trata-se de Jacques Rigaut efetivando seu happening
interior que vaza de sua epiderme tatatográfica, a insígnia de seu caráter arteiro e atuante:
De tudo o que pude fazer, com indolência ou vivacidade, não vejo nada
que não possa ser absolutamente diferente, nada que venha de mim mesmo,
impulsionado por um espírito de fatalidade que teria revelado o caráter
autêntico de meu personagem. Eu sempre poderia ter agido de forma
diferente e permanecer o mesmo. Minha incerteza é provavelmente o que
mais me parece245 (RIGAUT, 1970, p. 111 § 164).

Na antessala de sua composição, Jacques Rigaut (1970, p. 109 § 157) se deixa
seduzir pelos impiedosos ecos oriundos de seu desconhecido abismo para em seguida se
permitir ser tragado por ele e dar sua forma, afirmando seu findar-se: “[...] eu estou do lado
da morte”246, dizia ele na condição de um artista-arteiro descomprometido com a produção
de obras-primas compostas de matérias mortas, empenhando-se, por mais de uma vez, em
inaugurar sua obra magnânima que se expressa na decomposição, engendrando em sua
matéria mais íntima e vivaz a vulgaridade, a efemeridade e a erosão:

No lugar de pôr fim ao confito por si mesmo por uma simples passagem ao
ato, como os criminosos comuns, ele reconduziu a pulsão de morte para
além de sua própria pessoa, ele a aplicou à realidade social no que rege
mais radicalmente sua constituiva conflitualidade, a saber a ordem
simbólica. O artista é um homem que passa do crime relativo ao crime
absoluto e que se perde para testemunhar do verso noturno da moral247
(THÉVOZ, 2003, p. 92).

Desse modo a estilística tanatográfica rigautiana compõe-se por obscuras e
complexas tessituras, de um gélido e metálico artifício narrativo por meio de uma
“L’artiste acculé comme tout un chacun à cette guerre intérieure, est celui qui part en reconnaissance, qui
affronte ce monde nocturne, et qui, surtout, lui invente un language [...] L’artiste est un «envahisseur vertical
[...] il s’avance sans raison, sans justification, sans légitimité».”
245
“De tout ce que j’ai pu faire, avec indolence ou avec vivacité, je n’aperçois rien qui n’ait pu être absolument
différent, rien qui vienne de moi-même poussé par un esprit de fatalité et qui eût révélé le caractere authetique
de mon personnage. J’aurais tourjours pu agir autrement et rester le même. Mon incertitude est sans doute ce
qui me ressemble le plus.”
246
“[...] je suis du côté de la mort.”
247
“Au lieu de mettre fin au conflit pour son propre compte et par un simple passage à l’acte, comme les
ciminels ordinaires, il reconduit la pulsion de mort au-delà de as propre personne, il l’apliquée à la realite
sociale dans ce qui régit le plus radicalement as conflictualité constitutive, à savoir l’ordre symbolique.
L’artiste est un homme qui passe du crime relatif au crime absolu et qui se perd pour témoigner d’un envers
nocturne de la moral.”
244
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dessacralização do viver na medida em que denuncia o que há de mais prosaico e enfadonho,
do viver. Por este meio, a face de Jacques Rigaut que se revela em seu esconder-se, uma arte
que se mostra como um opaco decalque, o lusco-fusco rascunho que delineia o claro-escuro
de sua máscara mortuária, cuja renúncia do viver, sua sombria anulação sóbria e
simultaneamente divertida que exprime a posição arriscada de Rigaut dentre sua
textualidade: “Já pensei em me matar, mas se o fizesse, seria com tão pouca convicção, tal
como vivo. Morrer sem convicção – é muito engraçado”248 (RIGAUT, 1970, p. 161).
Nestes excertos tanatográficos realçam a sussurrante fala consigo enquanto
explorador de desfiladeiros interiores. As inúmeras visitas da mortífera pulsão que desfila
em seus pesamentos, lançando-o por recônditas hiâncias de si e que se exercitam sobre a
lauda, exprimindo sua mais íntima estesia, evidenciando assim, uma sutil e elegante
proximidade para com Franz Kafka (1883-1924): “Escrever para poder morrer – Morrer para
poder escrever” (KAFKA s/d, apud BLANCHOT, 2011, p. 97).
Sem qualquer propósito para com uma vida ordinária, Jacques Rigaut é tão somente
um peregrino de si transeunte sem destino que percorre seus entremeios. Perfazendo seu
caminho de modo translúcido a ponto de detectar a obsolescência de seu caminhar pela busca
por algo que preencha sua concavidade, enuncia a ausência de qualquer vida dentro de si, e
que, paradoxalmente ainda o faz escrever: “[...] quanto mais estou despossuído de mim, mais
eu me possuo”249 (RIGAUT, 1970, p. 117 § 192). Essa latência de sua vocação suicidária,
exprime, paradoxalmente, toda sua anulação, toda sua renúncia, no qual, o literaturicidatanatógrafo, despindo-se assim de todo seu ego, Jacques Rigaut lança seu despojamento para
com a condição de proprietário de si; enunciando seu desprezo para com toda atuação
possessiva do verbo em uma única sentença. Assim, o anseio de não mais ser possuidor de
si, de não mais ser inscrito por um Eu, esta peregrinação por despersonalizar-se – este
caminhar por um ininterrupto barulhento despir-se, compõe a singular expressão de sua
estética: “Contudo, definindo assim, a estética como dessacralização, e notadamente como
dessimbolização da morte, devemos concordar que a expressão “estética do suicídio” possui
um caráter pleonástico” (THÉVOZ, 2003, p. 17).

“J’ai bien pensé à me tuer, mais si je le faisais, ce serait avec aussi peu de conviction que je vis. Mourir
sans conviction – c’est assez drôle.”
249
“J’assistais à l’opération comme un témoin insensibilisé, consciente; une frase lue traversa ma mémoire en
prenant son sens[...] Et plus je suis déposséde..”
248
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4.1.

Por uma Estética da Desistência

Ao se debruçar acerca deste elã intuitivo-reflexivo que se designa como uma
estética da desistência, um vínculo associativo para com a belíssima invenção, oriunda do
procedimento genealógico de Michel Foucault acerca dos filósofos cínicos, estes, habitantes
da antiga Grécia, vêm de imediato. De fato, a possiblidade para que tal elã sitiasse meus
pensamentos somente se fez possível a partir de uma leitura delicada acerca da estética da
existência e sua desenvolta atuação sagaz em tatear as vivências de certos homens gregos de
outrora e sua estreita conexão com seus respectivos enunciados, cujo portar-se (est)ético
encontram-se no exercício da vivência da fala e da fala vivida denominada parresia
[franqueza da fala].
Foucault, dotado de seu espírito investigativo e rigoroso, infere que tal
procedimento não está em busca de dados biográficos acerca dos artistas clássicos
(escultores, pintores e poetas), presentes na ágora grega, mas sim, referente a certas vivências
corajosas: “A arte da existência e o discurso verdadeiro, a relação entre a existência bela e a
verdadeira vida, a vida na verdade, a vida para a verdade, é um pouco isso que eu queria
tentar captar” (FOUCAULT, 2011, p. 142); e prossegue: “A emergência da verdadeira vida
no princípio e na forma do dizer-a-verdade (dizer a verdade aos outros, a si mesmo, sobre si
mesmo, e dizer a verdade sobre os outros), a verdadeira vida e jogo do dizer a verdade, esse
é o tema, o problema que eu gostaria de estudar” (FOUCAULT, 2011, p. 142).
Diante dos estudos de Michel Foucault e o desenvolvimento de sua estética da
existência, uma problemática veio à tona, a ponto de colocar em xeque a possibilidade de
descorrer sobre a estética da desistência: a escassez de uma fortuna crítica e biográfica a
respeito da vida-morte-obra de Jacques Rigaut.
Distintamente do fenômeno estudado pelo genealogista francês, no qual há uma
vasta e ininterrupta produção acerca dos ilustres “cães” raivosos que permeavam o fértil
campo das ideias gregas, no que diz respeito ao nosso literaturicida-tanatógrafo, este semianônimo-quase-esquecido, a falta de materiais contundentes à sua biografia, somada a
informações desencontradas presentes em livros produzidos de modo semi-artesanal, logo
difíceis em serem encontrados, é de fato um dado a se considerar. Não obstante, ao se tratar
de uma estética da desistência, ou seja, de uma beleza da ausência, de uma contemplação da
renúncia e de uma ética pela anulação do viver, pela própria razão de ser desistência, cabe
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aqui explorar um espaço, uma região que mesmo presente na vida, é ausente dela, a saber: a
tanatografia.
É no desbravamento de relatos, depoimentos e cartas, além da própria tanatografia
que compõe o espólio, se encontrará uma fala ausente de emissor, a resoluta falta de vida
autoral, letras mortas propagadas tanto pelo seu extinto-emissor quanto pelas demais
narrativas despossuídas de verdades absolutas, afinal, mesmo que lógica e cronologicamente
a desistência só se faz possível atuar no plano de uma efetiva existência, o olhar da
desistência se mobiliza em perscrutar a falta, o não-estar, a vacância de vida imanente a
escrita.
O que se pode intuir a respeito das linhas que aqui se encontram é a mais fina
consonância com a ética de um único cirenaico: Hegesias de Cirene, conhecido como
Conselheiro da Morte250, no qual, ao pedir emprestado os textos de anedotas e máximas do
cínico Diógenes de Sínope, conhecido como “o cão”, este lhe respondeu: “Você é um tolo,
Hegesias; não escolheria figos pintados no lugar de reais, mas está deixando de lado a
disciplina real em sua ansiedade por uma versão escrita” (BRANHAM, 2007, p. 98).
É embuído de tal atmosfera de tolice sutil que se pretende tatear a lisa e enfadonha
epiderme das planas laudas de Jacques Rigaut e seus respectivos signos mortuários, cujo
conteúdo nada mais são que ecos sufocados, epifanias de outrora que hoje ornam-se como
singelos e satíricos epitáfios: “[...] eu continuo a lhe dizer coisas desagradáveis, ao mesmo
tempo eu lhe asseguro uma afeição”251 (RIGAUT, 1970, p. 125).
É nesse jogo de claro-escuro que a estética da desistência se coloca frente à
existência estética de Foucault no que tange ao fenômeno em questão. Como uma pálida
imagem em contraste, mas que não se pode deixar de considerar, evoca o presente instante
em que se desenha o lusco-fusco cuja própria beleza do existir exige o risco premeditado, a
ameaça latente para com o morrer.

[Gr: πεισιθάνατος; trans: Peisithanatos]: “Hegesias (século III a. C.) adotou os mesmos princípios de
Aristipo, o prazer e a dor. Acentuou de modo tão radical o caráter indiferente das virtudes humanas – com a
amizade e a gratidão – e chegou tão longe na negação da possibilidade da felicidade do homem em razão do
sofrimento do corpo e dos que a alma experimenta em consequência deles que foi chamado de conselheiro da
morte. Isso não se deve ao fato de pregar o suicídio, mas ao fato de acentuar de modo extremo o caráter
indiferente de qualquer uma das condições humanas – liberdade ou escravidão, nobreza ou baixa estirpe,
riqueza ou pobreza – como medidas do prazer e da dor. Por causa disso recomendava simplesmente libertar-se
da dor por meio da indiferença em relação aos acontecimentos ou às circunstâncias.” (MORA, 2001, p. 1299
[verbete: Hegesias]).
251
“[...] je continue à lui dire des choses désagreables, en même temps que je l’assure d’une affection.”
250
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É pelas finas sendas do procedimento genealógico que Foucault detecta dentre o
modo de vida dos gregos de outrora, a exuberância, a estravagância e a ousadia, caracteres
estes presentes também na tanatografia de Jacques Rigaut. Não obstante, tais grafias
ornamentam-se justamente em um perpétuo e elegante flerte com o morrer, sem perder o
brio de um riso. A morte que se faz tão pulsante entre os cínicos, faz Michel Foucault assim
inferir sua importância no estilo de vida dos “cães”: “A filosofia, assim definida como livre
coragem de dizer a verdade para adquirir ascendência sobre os outros, conduzi-los
convenientemente inclusive expondo-se à morte, é isso, ao meu ver que é a filha da parresía”
(FOUCAULT, 2011, p. 310).
No que corresponde a parresía enquanto um discurso vinculado no viver e com o
viver, efetuando uma história da estilística da existência, uma história da vida como beleza
possível, como parte integrante desta beleza, soma-se à boa-morte; é a esta beleza mortífera
que se expressa tanatograficamente despontando sua face terrível, a face de sua galhofa
máscara mortuária que salta aos olhos diante de sua escrita. A divertida careta de um
Thanatos risonho que emana: “Eu possuo em meu peito um riso. Aqui, o riso é imenso, o
riso é poderoso”252 (RIGAUT, 1970, p. 146 § 4); e que enuncia um morto com olhos
cerrados, portador de uma eloquente calma e um sorriso em seu semblante, então
interrompido: Os olhos entreabertos eu seguro a cabeça, puxo minhas orelhas, chamo minha
atenção. Tenso, tenso rumo a esta fala que vem em minha direção, para mim sem dúvida. Eu
já não existo mais [...]”253.
Dentre outros atributos ou aspectos da vida parresiástica, pode-se estender à atuação
de uma postura sumamente radical a saber: a insolência. Tal predicado, este ato intransigente
do insulto, prefigura-se como um elemento característico importante dentre o
comportamento dos cínicos para com certos homens ilustres da pólis. Segundo Foucault
(2011, 145), o termo parresía orna-se por múltiplos sentidos: “[...] seu significado é
polivalente, a ambiguidade do seu valor (fala franca, mas também insolência), a palavra
parresía é constantemente aplicada aos cínicos”. Se dentre os cínicos a arte do insulto se
apresenta incisiva e impositiva para com os homens da prudência e da polidez, no que
corresponde à tanatografia rigautiana, a insolência ganha um tom de sacrilégio para com a
vida alheia, na medida em que se permite produzir a imagem de um Jacques Rigaut atuando

“Je possède dans ma poitrine un rire. Ici, ler ire est immense, ler ire est puissant.”
“Les yeux entrouverts, je tens ma tête, je tends mon oreille, je tends mon attention. Tendu, tendu vers cette
parole qui va venir vers moi, pour moi sans doute. Mais déjà je n’existe plus, [...]”
252
253
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como um Dadá ventríloquo que dá vida aos mortos: “Eis aqui a face do cínico, em seguida
eu me desculparia por meu gosto incorrigível pelo mais infantil cinismo, que jamais me
levou mais longe do que fazer chacota sobre o cadáver de meu amigo”254 (RIGAUT, 1970,
p. 131).
Uma outra qualidade, que segundo Foucault, pode ser caracterizada também como
fundamental no estilo de vida dos cínicos, é a astúcia de arquitetar propositalmente para si,
de trazer positivamente para si, alternando os fundamentos cardinais de um certo valor moral
acerca da má reputação, a saber: a adoxia (desonra). O incômodo que é lançado sobre o olhar
julgador do social:
[...] é a imagem que se deixa de si quando se foi insultado, desprezado,
humilhado pelos outros, coisas essas que evidentemente jamais haviam
recebido um valor [...] Não se podia dar valor positivo à adoxia numa
sociedade em que as relações de honra eram tão importantes, em que a
glória, a boa reputação, a lembrança [...] Ora, a adoxia passa agora a fazer
parte, precisamente, da vida despojada dos cínicos [...] Para os cínicos, a
prática sistemática da desonra é, ao contrário, uma conduta positiva, algo
extremamente singular em toda a moral antiga e que faz efetivamente dos
cínicos uma exceção (FOUCAULT, 2011, p. 229-230).

Tal portar-se carregado de despreocupação a respeito dos códigos morais
partilhados, designando o que sempre se compreendeu como uma má conduta, nos permite,
por um instante, deslocar nossas lentes das tanatografias e trazer um dos poucos relatos
composto em forma de telegrama, no qual René Hilsum (1885-1990), proprietário da casa
de edição Au Sans Pareil, expressa sua visão a respeito de Jacques Rigaut à seu amigo Victor
Crastre:

Sobre Rigaut, creio que vocês construíram uma lenda. Era um pobre, um
arrogante com um complexo de cobiça e de inferioridade. Só eu sei por
quais meios ele progrediu, nos Estados Unidos, entre aquelas mulheres
bilionárias, estetas, lésbicas amantes de pederastas, creio ter o direito de
lhe dizer que um rapaz que aprecia tudo isso em nada tem a ver com J.
Vaché255 (HILSUM, 1947, apud SANOUILLET, 2005, p. 157).

“Voici le visage du cynique, qu’ensuite je me désolais de mon incorrigible goût pour le cynisme le plus
enfantin qui ne m’a jamais mené plus loin qu’à faire des pieds de nez au cadavre d’un ami mort.”
255
“Sur Rigaut, je crois que vous vous êtes construit une legende. C’etait un pauvre, un orgueilleux atteint du
complexe de l’envie et de l’humiliation. Moi qui sais dans quels milieux il evolua, aux États-Unis, parmi quelles
milliardaires, esthètes, lesbiennes aimmés des pédérastes, je me crois le droit de vous dire qu’un garçon qui
s’y plaît n’a rien de J. Vaché.”
254
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Das poucas cartas e relatos acerca de Jacques Rigaut, o telegrama de Hilsum
expressa um olhar diferenciado daqueles partilhados internamente pelos dadaístas, no qual
podemos assim inferir a relação de mal-estar e inconveniência que os dadaístas instigaram
em relação à polida e ponderada casta de artistas vinculados a certos valores burgueses. A
este aspecto em particular, o que podemos detectar em Jacques Rigaut é uma certa
característica assim capturada por Walter Benjamin e que está presente em raros homens, o
caráter destrutivo. A respeito desta marca que alguns homens imprimem no mundo, um de
seus sinais corresponde a uma ausência de preocupação resoluta por ser compreendido; o
caráter destrutivo: “Considera esforços nesse sentido superficiais. Ser mal compreendido
não o afeta. Ao contrário, desafia a má compreensão tal como os oráculos [...] O caráter
destrutivo deixa que o interpretem mal” (BENJAMIN, 2000, p. 236-237).
O Jacques Rigaut que se lê por intermédio de sua tanatografia, por meio de outros
olhares que se exprimem textualmente, é o fluxo, a senda, a lâmina cega que rasga o tempo
vivido por meio de uma escrita promotora de uma inatingível morte de si enquanto grafia e
enquanto desaparecimento efetivo para além dela; é a luz negra de Dadá que sempre ameaça
por se apagar; a tanatografia do literaturicida: “[...] é a imersão no instante, na expessura
do presente”256 (THÉVOZ, 2003, p. 72).
Da tanatografia se exprime o paroxismo por um anseio de apagamento mais que
insiste em perpertuar seus dejetos em um espaço-tempo outro, a esterilidade temporal da
letra morta que alastra a terrível marca de seu cárater manifesto sob a forma de uma grotesca
beleza lírica engasgada: “Eu escrevo para vomitar”257 (RIGAUT, 1970, p. 150 § 8). O
regurgitar tanatográfico que enuncia o prelúdio de sua ruína corpórea, o pronunciar mudo
aos ouvidos e ensurdecedor aos olhos mais sensíveis acerca de sua morte ordenada em uma
escrita residual. O exprimir-se tanatograficamente as secreções, os fluidos, a secura de suas
carnes e de seus nervos, o evadir de seu chorume, a exposição de seus ossos gráficos. Assim,
Jacques Rigaut confere a si, uma aceleração de sua decomposição, que para nós, nem seu
odor conseguimos captar, somente as letras embalssamadas em laudas; secas, estéries,
ornamentadas em linha, cujo suicídio efetiva-se por uma corporeidade textual sem vida.
A tanatografia, que inscreve no tempo a ausência de um corpo ornado por lastros
escriturais, rege assim, uma etérea presentificação do instante vagante de corporeidade
256
257

“c’est l’immersion dans l’instant, dans l’épaisseur du présent.”
“J’écris pour vomir.”
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preenchido de escrita, a isto, deflagra-se uma estética da desistência; um prosaico diálogo
ensimesmado com Thanatos. Contudo podemos inferir que Jacques Rigaut é o protótipo
errante de um Hegesias do fin de siècle:
Cuide da morte, meu amigo. Disponha uma almofada sobre sua poltrona.
A distraia, mime-a, torne a vida dela agradável, que ela não irá deixá-lo.
Esta pessoa, a mais desconhecida, é dela que você tudo recebe, é sua única
garantia de existência. Privado de sua companhia, resta-nos somente
brincar de bolinhas de gude”258 (RIGAUT, 1970, p. 90 § 78).

Inscrito por suas mais diversas, adversas e intempestivas errâncias: a vertigem, o
delirium tremens, o tédio, o desespero, a preguiça, o ciúme, a misantropia, pode-se inferir
que distintamente, tanto da figura de Sócrates (469 a.C.-399 a.C.), que se matou em nome
de suas convicções em busca da verdade, quanto do Senador Romano Thrasea Pateus (?-66
d.C.), que se matou sob um desígnio exterior, neste caso, sob a ordem do Imperador Nero
(37 d.C.-68 d.C.), Jacques Rigaut se matou adornado por um imperativo outro: a pulsão de
morte metabolizada e recodificada em ética. Assim, ao modo de um Proteus (100 d.C.-165
d.C.), que atiou fogo em sua própria carne, a tanatografia é o fogo fátuo, o discorrer de um
cremar frente aos olhos leitores, evidenciando seu íntimo rito profano, a silenciosa estilística
tanatográfica de onde reluz uma prosaica beleza gestual: “[...] este revólver com o qual nos
mataremos esta noite se for de nosso agrado”259 (RIGAUT, 1970, p. 20).
É pelos interiores da tanatografia que se revela a mais rara e autêntica
pusilanimidade, a franqueza rigautiana, sua neurastênica fratura. Em seus enterins se lê a
lisível e terrível beleza de sua verdade, sua íntima estesia260 desistente, que: “[...] pode ser
qualificada de póstuma muito antes de sua morte, celebradora de um desastre que ele já
contemplaria do além-túmulo, um suicidor de si ao invés de um suicidado da sociedade”261
(THÉVOZ, 2003, p. 84).
“Menagez la mort, mon ami. Disposez un coussin sur son siège. Distrayez-la, flattez-la, faites-lui l avie
agréable, qu’elle n’aille pas vous quitter. Cette personne, la plus méconnue, c’est d’elle que vous recevrez
tout, c’est votre seul gage d’existence. Privé de as compagnie, il ne vous reste plus qu’à jouer aux biles.”
259
“[...] c’est ce revolver avec lequel nous nous tuerons ce soir si c’est notre bon plaisir.”
260
aisthēsía [transl. gr. αῖσθησις]: capacidade perceber, de sentir; percepção; sensação para a beleza. Acessar
o belo (PEREIRA, 1998, p. 965-1013 e CUNHA, 2005, p. 330)..
261
“[...] peut être qualifiée de postume bien avant son décès, célébratrice d’un desastre qu’il contemplait déjà
d’outre-tombe, en suicideur* lui aussi plutôt qu’en suicidé de la societé.” *dos termos comumentes
empregados em francês, temos: suicidaire [adjetivo] ꞊ suicidário(a), tendência, predisposição, comportamento
suicidário(a). suicide [substantivo] ꞊ suicídio; morte dada a si mesmo ǁ suicida; que mata a si próprio(a).
suicidé,ée [verbo suicider conjugado no particípio passado] ꞊ suicidado(da). suicider (se) [verbo pronominal]
꞊ suicidar-se. (AZEVEDO, 1918, p. 1210). Michel Thévoz compõe o neologismo suicideur imputando uma
carga maior ao protagonismo ao agente suicida, tornando-o ativo.
258
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A este neologismo inaugural pode-se detectar um ponto tênue no qual se releva a
pedra de toque promotora da alteridade em que explora a posição de Jacques Rigaut enquanto
suicidor de si e de Van Gogh enquanto suicidado pelo outrem do social. Ao operar o conceito
de suicídio estético de Michel Thévoz, este se distingue da leitura do teatrólogo do absurdo
Antonin Artaud (1896-1948) acerca do pintor Vincent Van Gogh (1853-1890). Aos olhos
do dramaturgo do absurdo, Van Gogh estava rodeado por restritas mentalidades, imerso no
oceano da incompreensibilidade de seu gênio. Doravante Van Gogh foi marcado pelo seu
tempo e tragado pela insígnia da controladora insâna racionalidade do dito corpo social, logo,
foi ele impedido de imprimir no mundo sua marca artística.
Em sua estadia no internato: “Van Gogh foi despachado do mundo por seu irmão,
primeiramente [...] em seguida pelo doutor Gachet que, ao invés de recomendar-lhe repouso
e solidão, mandava-o pintar ao vivo num dia em que ele sentia mesmo que seria melhor que
Van Gogh se deitasse” (ARTAUD, 2011, p. 289). Assim, Antonin Artaud (2011, p. 271)
prossegue em sua leitura acerca do suicídio do pintor expressionista: “[...] após uma conversa
com o doutor Gachet que Van Gogh, como se nada houvesse, entrou em seu quarto e se
suicidou.”; e conclui a sumária condição restritiva que levou o pintor ao respectivo status de
martirizado, vítima da sociedade, no qual Artaud o vê como impedido e sensurado de seu
ímpeto criativo: “[...] há sobre a terra e nas esferas infinito suficiente para saciar mil grandes
gênios, e se Van Gogh não pôde satisfazer seu desejo de com ele irradiar sua vida inteira, é
porque a sociedade proibiu-lhe isto” (ARTAUD, 2011, p. 288).
Tal é a marca distintiva, a sumária exigência da estética da desistência, ser suicidor
de si, enlevar a enésima potência o sui ao status de protagonista de seu gesto que imprime a
ânsia pela inação: a marca vocacional, esta ética suicidária que se encontra tanto em Arthur
Cravan, quanto em Vaché e por fim em Jacques Rigaut. A estética da desistência é a beleza
da atuação do suicidor para com sua gratuita renúncia, para com sua anulação fortuita de
vida despossuída de qualquer arkhē, ausência de uma causa originária ou por um thēlos, por
um desígnio para além do gesto.
Isto posto, podemos desde logo vislumbrar certa aspecto distintivo do ato reativo de
Van Gogh, sob as lentes de Antonin Artaud. Vincent é um homem interditado em seu
produzir. Já o gesto suicidário de Jacques Rigaut é ativo e propaga a latência de seu
paroxismo em não mais sê-lo. O distanciamento dentre ambos se denota o fato de que Van
Gogh se via como artista, vislumbrava adentrar no mundo das artes, partilhar de seus códigos
e do reconhecimento na condição de um visionário em sua produção pictórica. Van Gogh
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tinha ciência de seu gênio. O mesmo não ocorria com Jacques Rigaut, este tão bem sabia de
sua completa falta de genialidade, além de uma indisposição em adentrar em qualquer
universo artístico. Rigaut nunca se dispôs a ser o que quer que fosse, seu maior talento estava
em acumular perdas, danos e fracassos ao seu modo, atuando de maneira proposital para
efetivar enfim, o vívido teatro da ruína de si, este sim era seu único anseio, que aliás faltoulhe, por algumas vezes, certo talento.
Soma-se a esta falta de talento, sua indisposição de ser no mundo, sua preguiça em
se colocar sob a insígnia do verbo ser, sequer o dispôs a ser escritor, o que paradoxalmente
fez de Rigaut um gênio às avessas, quase acidental, se não fosse de propósito. É deste
inescrupuloso jogo, no qual Jacques Rigaut se dispôs, fazer de si seu próprio experimento
necromante é a marca de sua criativa-inoperância-criativa: lembremo-nos, Jacques Rigaut,
é um literaturicida, um assassino simbólico de obras-primas, que mesmo ao tentar assassinálas, por vezes “erra o alvo”; seu oficio é de ser um tanatógrafo de si e jamais um autor:
“Ainda não interessado pelos literatos, nem apaixonado pela vida das pessoas [...] Não dou
a mínima pela estética construtiva de um romance, da independência de um poema [...]”262
(RIGAUT, p. 150 § 8).
Jacques Rigaut, este gênio da inércia, da afasia, da acídia e da “soneca”, nunca
experimentou qualquer sanção ou censura sobre si e pôde expressar sua vocação inscrita em
sua decisão, diferentemente de Van Gogh, seu morrer está por antes mesmo de sê-lo,
mediado por sua tanatografia, esta estilística mortalha tanatográfica que se exprime ao
modo de uma lisível corporeidade móbida-textual; a mais bela e requintada endumentária
rigautiana se expressa em insultante desistência:
Fatal, válida e legitima Imobilidade [...] Eu o mais belo ornamento deste
quarto tão vivo quanto à lâmpada e à poltrona! [...] Oco como uma flauta,
eu perambulo em uma perseguição incerta por tudo que poderia preencher
esta concavidade – Avidez e aridez se separam apenas por uma ninúscula
letra – sem propósito, nem é preciso dizer [...] Eu não consigo imaginar
nada mais seco do que eu. Eu não quero nada nem ninguem. Eu nada espero
[...] Não há mais nenhuma vida em mim.263 (RIGAUT, 1970, p. 15-16).

“Pas encore désintéressé des littérateurs, ni encore passionné par la vie des gens [...] Je me moque d’une
esthétique de la construction, d’un roman, de l’indépendance d’un poème [...]”
263
“Fatale, valide et légitime Immobilité [...] Moi le plus bel ornement de cette chambre aussi vivant que l
alampe et que le fauteuili! [...] Creux comme un mirliton, je circule à l’incertaine poursuite de tout ce qui
pourrait remplir cette concavité – Avidité et aridité ne se séparent que d’une petite lettre –. Sans but, cela va
de soi [...] Je n’imagine rien d’aussi sec que moi. Je ne tiens à personne ni à rien. Je n’attends rien [...] Il n’y
a plus aucune vie en moi.”
262
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Diante de tal excerto gráfico, ao se deparar com a imobilidade, a ocacidade, a secura
atravessada pela avidez e aridez, estas qualidades em seus instantes de efetivação no corpo
de Jacques Rigaut, subjtividade esta que jamais será acessada e lida por qualquer olhar, por
qualquer procedimento, por qualquer inferência, constrange os olhos leitores. É o limite
mesmo da subjetividade que não permite ler, que nos impede por decifrar. Do gesto
suicidário de Jacques Rigaut, lemos apenas seu fora, seu em torno. Do derradeiro gesto,
somente acessamos os lastros gráficos que o antecedeu, as bordas do buraco negro gestual
no qual Jaques Rigaut levou a sério a brincadeira de se fingir de morto, com seu respectivo
revólver não era de plástico, tão pouco estava carregado com balas de festim, é um fato, a
este acontecimento jamais poderemos ler as minúcias de sua incógnita, decifrar as tramas
internas que compõem a antessala de seu soberbo gesto:
O suicídio como movimento mortal do mesmo não pode jamais ser
projetado, porque o evento do suicídio se cumpre no interior de um circulo
no afastamento de todo projeto, talvez de todo pensamento ou de toda
verdade – assim ele é sentido como inverificável, até mesmo
incognoscível, e toda razão que se dá dele, por tão justa que ela seja, parece
sem conveniência. Matar-se é se estabelecer no espaço interdito de todos,
quer dizer, a si mesmo [...] Quem é tentado pelo suicídio é tentado pelo
invisível, secreto sem rosto. (BLANCHOT, 2016, p. 54).

O olhar estético acerca dos resíduos de sua escrita, desde sempre póstuma, contempla
esta inenarrabilidade, a indiscernibilidade, a impossibilidade do jogo semântico do sentido
frente ao ato; o “secreto sem rosto”. É a destreza do gesto que lança ao signo, este que se
pretende expor a “razão pela qual”, a significação, seu constrangimento emudecido. É da
fortuita bravura de Jacques Riagut que se encontra a gravura de sua beleza, sua graça, seu
riso ora singelo, ora escarnificante, doravante sempre gratuito.
O suicídio de Rigaut está presentificado não somente em sua escrita, mas desde a sua
constatação de felicidade por viver escondido, oculto, em segredo. Neste jogo em que Jaques
Rigaut articula um movimento disruptivo para com as designações de temporalidade,
passado e presente se circunscrevem no instante gestual, inscrevendo assim seu
perfazimento: “O suicídio é perfeito, como um crime hediondo [...] previne de toda recaida
simbólica, e ascende assim a um estágio estético” (THÉVOZ, 2003, p.16).
Frente a este estágio estético, composto aporéticamente, e passível tão somente por
contemplar as idiossincrasias da vida medíocre de Jacques Rigaut, uma vida abstêmia de
anseios pelo sucesso e pela boa reputação, uma vida despretensiosa de longevidade, a está
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estética da desistência que se efetiva em Jacques Rigaut que pelos seus excessos com
bebedeiras e alucinógenos lança, por meio de sua mais acida postura no viver, um mal-estar;
um constrangimento ao modo de vida contemporâneo orquestrado pela prudência e pela
ponderação.
Frente a este modus operandi da vida moderna, a estética da desistência de Jacques
Rigaut promove suas sutis, elegantes, porém não menos provocadoras resistências: a)
politicamente a tanatografia é uma resistência para com as noções e os procedimentos de
saúde. A negação por uma vida longínqua compassada por uma vaga noção de “bem viver”.
Sendo ela um espelho refletido do viver de Jacques Rigaut, denota-se uma saúde às avessas,
uma saúde em consonância com sua ética do viver embalssado em laudano, cocaína, ópio e
heroína. Uma saúde ética que privilegia o excesso, a inserção de uma estesia que se increve
pela desistência, a este respeito Gilles Deleuze (2013, p. 14) argumenta:
[...] não que o escritor tenha uma saúde de ferro [...], mas ele goza de uma
frágil saúde irresistível, que provém do fato de ter visto e ouvido coisas
demasiadas grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o
esgota, dando lhe contudo devires que uma gorda saúde dominante tornaria
impossíveis.

Para além das súmulas da saúde na qual se busca legislar toda a vida, Jacques Rigaut
assume para si todo o risco por um viver em perpétuo flerte com o morrer, assim, sua estética
da desistência enquanto tanatografia deflagra-se contra os ditames de uma economia: b)
ética protestante;264 consuma-se, por um lado, pelas tramas da preguiça, do repouso
desleixado, da soneca imprópria, do sono etéreo e por outro, pelo dispêndio através de
empréstimo feito a amigos e nunca quitados. Em suma, Jacques Rigaut imprime no mundo:
“Uma existência constamente transfigurada pelo insucesso” (CIORAN, 2010, p. 46). Sua
vocação mundana por não se compactuar com uma ética norteada pela obsessão
acumuladora e pela obstinada caça ao sucesso, Rigaut perpetua sua fuga de todo esforço
contido nas relações de trabalho, assim nosso dadá-desistente infere:

264

Para saber mais a respeito da relação acerca da vida de Jacques Rigaut com o saber econômico, há um
belíssimo artigo de Michael Hays intitulado “Dada sans Profit, le cas exemplaire de Jacques Rigaut” (“Dada
sem lucro, o caso exemplar de Jacques Rigaut – em tradução livre), publicado na revista francesa “Lunapark”
nº 4 - primavera de 2008, editora Les Belles Lettres. Neste artigo Hays promove uma rica reflexão dos textos
de Rigaut e de certos dados biográficos utilizando-se da noção de dispêndio de Georges Bataille contida na
obra “A Parte Maldita” (1949).
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[...] – Eu suporto mais facilmente minha miséria desde que eu pense que
existam pessoas que são ricas. O dinheiro dos outros me ajudar a viver,
mas não somente como se supõe. Cada Rolls-Royce que eu encontro
prolonga minha vida em um quarto de hora. Em vez de saudar os carros
fúnebres, as pessoas fariam melhor em saudar os Rolls-Royce [...] esta
profissão que se terá de encarar, todo esforço assalariado me leva a pensar,
quer dizer, a decidir por me matar, isso que dá no mesmo [...] é considerar
a morte e tomar uma decisão – caso contrário eu durmo. Louvor ao sono!265
(RIGAUT, 1970, p. 24).

Ao viver uma vida sob a perspectiva do ensaio, a maior experiência de Jaques
Rigaut foi certamente em colocar-se sobre o tecido do próprio viver atuando como um vivermorrente em vivente-morrer, perpretrando por inúmeras vezes seu ato mais radical, que
através de sua estética da desistência consegue vislumbrar a negação sumâria de si, não
somente enquanto ser vivo, mas enquanto pronome. Sua estilística enquanto suicidor transita
por absimais desfiladeiros enlevando sua beleza horrenda na qual ainda poucos são capazes
de suportar.
Sua estética da desistência perfura os exigentes corpos vivazes, propiciando um
incômodo a todo frenesi ornados pela súmula titânica e tirânica do viver a qualquer custo
norteado por prescrições. A estética da desistência deflagra a fraqueza das mentalidades
desde a muito entusiasmadas pela conquista e pelo sucesso. E por fim, a estética da
desistência faz-se por perpetrar um radical movimento interno: é ela atuante na (est)ética de
Jacques Rigaut refletindo sua grotesca beleza transgressora metamofomorseante; a
lisibilidade textual adquire visibilidade imagética: “O corpo em sua passividade cadavérica,
despregada ou de superfície. O grito sobre a palavra, o não-espiritual, do escrito: nesse
sentido a vida mesma, como sombra da vida, o dom ou despesa vivente até morrer”
(BLANCHOT, 2016, p. 65).
Desta maneira, sua gestualidade suicidária compõe-se de certos caracteres
(est)éticos em seu desistir: o suicídio enquanto gesto insolente e provocador para com tudo
que lhe é mais próximo, o suicídio enquanto manifestação resoluta da preguiça, esta força
propulsora rumo ao sono eterno e por fim, o suicídio enquanto premeditação, um pensamento

“[...] – Je suporte plus facilement ma misère dès que je songe qu’il a des gens qui sont riches. L’argent des
autres m’aide à vivre, mais pas seulement comme on suppose. Chaque Rolls Royce que je recontre prolonge
ma vie d’un quarte d’heure. Plutôt que de saluer les corbillards, les gens feraient mieux de saluer les Rolls
Royces [...] ce métier qu’il va falloir subir, tout effort salarié me mènent à penser, c’est-à-dire à décider de me
tuer, ce qui revient au même [...] c’est considérer la mort et prendre une décision – Autrement, je dors. Éloge
du sommeil.”
265
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decisivo que o habita: “A primeira vez que me matei, foi para provocar minha amante [...]
A segunda vez que me matei foi por preguiça [...] de ter tomado a decisão de morrer, e não
que eu morresse”266 (RIGAUT, 1970, p. 22-23).
Este corpo que desde então faz-se tanatografia metamorfoseia-se sua convicção em
imagem. Esta convicção mesma, ausente de toda convicção vinculada à vida, permitiu-nos
indagar ao seu biógrafo, Jean-Luc Bitton, se havia alguma possibilidade de relacionarmos
Jacques Rigaut a Kirílov, protagonista do romance “Os Demônios” (1872) de Fiódor
Mikhailovitch Dostoiévski (1821-1871), a saber: se há algum ponto de contato entre a
vocação suicidária de Rigaut (1970, p. 161) na qual ele escreve: “[...] Já pensei em me matar,
mas se o fizesse, seria com tão pouca convicção, tal como vivo”267, a um anseio de se tornar
mais que homem; tornar-se póstumo, aderindo assim, sua escrita aos preceitos do
personagem niilista: “Aquele que para quem for indiferente viver ou não viver será o novo
homem [...] Aquele que desejar a liberdade essencial deve atrever-se a matar-se [...] Aquele
que se atrever a matar-se será Deus” (DOSTOIÉVSKI, 2004, p. 120-121), ou, teria Jacques
Rigaut somente a intenção de lançar-se nas mais recônditas regiões do esquecimento. Para o
biógrafo Jean-Luc Bitton:
Rigaut por inúmeras vezes abordará em seus textos as questões de ordem
filosófica em torno da religião como a existência ou inexistência de Deus. Essa
filosofia da religião não é sem ironia quando ele escreve: “Senhor, não brinque
comigo [...] Ajude-me, eu ajudarei o céu”, ou bem, quando ele encarna em seu
primeiro texto publicado, a figura do Anticristo, o profeta invertido que penteia
um bocal. Rigaut, irá de fato até tomar a pose crística do crucificado por seu
amigo fotografo Man Ray.268

Talvez seja esta a face mais corrosiva da estética da desistência de Jacques Rigaut,
imputar ao mundo por meio de seu escárnio tanatográfico o sacrilégio para com os códigos
e símbolos partilhados e compreendidos, desde há muito, conjugado na instância do sagrado,
ao jogo satírico e irônico do mundano. Rigaut (1970, p. 93 § 98) engendra toda sua assassínia

“La primière fois que je me tué, c’est pour embêter ma maîtresse [...] La deuxième fois que je me tué, c’est
par paresse [...] d’avoir pris la décision de mourir, et non que je mourusse.”
267
“J’ai bien pensé à me tuer, mais si je le faisais, ce serait avec aussi peu de conviction que je vis.”
268
“Rigaut dans ses textes abordera à maintes reprises des question d’ordre philosophique autor de la religion
comme l’existence ou la non existence de Dieu. Cette philosophie de la religion n’est pas sans ironie quand il
écrit: «Seigneur, ne vous fichez pas de moi [...] Aidez-moi, j’aiderai le ciel.», ou bien quand il incarne dans
son premier texte publié, la figure de l’Antéchrist, le profete inversé, qu’il coiffe d’un entonnoir. Rigaut ira
même jusqu’à prendre la pose christica du crucifié pour son ami photographe Man Ray.” Jean-Luc Bitton
menciona em sua resposta os epitáfios § 95-96 presentes na página 93 dos “Écrits” de Jacques Rigaut.
266
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verve profana, trazendo o sagrado etéreo, à temporalidade subterrânea: “Si-mesmo, é a única
pessoa que se aceita ser semelhante. É preciso sempre retornar a Deus e tomar seu partido,
ser Deus.”269 Assim, Jacques Rigaut se lança para além da tanatografia, para o fora de seus
mortíferos epitáfios galhofantes. Doravante a estética da desistência, transcende da grafia à
iconografia, da textualidade à imagem, do signo herege ao ícone profanado: “Trata-se de
uma morte não somente deliberada lucidamente, mas simbolizada [...] colocada sob o signo
do niilismo.”270 (THÉVOZ, 2003, p. 97). Expulsando Deus de seu púlpito, o dadá
literaturicida-tanatógrafo se faz de santo, imprimindo por meio de seu gesto, uma santidade,
uma divindade outra, a de um Deus fumegante: “Trepado sobre meu piano, sou o Anticristo

Foto por Man Ray (12cm x 9cm, P.B., s/d). Centre Pompidou.

penteando sobre a cabeça um bocal de gramofone”271 (RIGAUT, 1970, p. 15).

“Soi-même, c’est la seule personne à qui on accepté d’être ressemblant. Il faut tourjours em revenir à Dieu
et en prendre son parti, être Dieu.”
270
(Évoz, 2003, p. 97).“Il s’agit d’une mort non seulement délibérée lucidement, mais symbolisée [...] placée
sous le signe du nihilisme.”
271
“Grimpé sur mon piano, je suis l’Antéchrist coiffé d’un entonnoir de gramophone.”
269
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se pretendeu nesta pesquisa foi captar, por meio de uma estesia, a beleza de
uma ausência, a saída em grande estilo em sua forma mais prosaica e miúda, o gigantismo
do desaparecimento premeditado e silencioso e que deixou atrás de si a linha curvilínea de
uma vida que sutilmente se releva tanto por meio da negra tinta da escrita quanto do
impenetrável narrativo de um projétil razante que rasgou o vento, o tempo e complementou
as laudas com vermelho escarlate.
As linhas que aqui ornamentam-se de maneira capitular pouco têm de assertivas e
resolutas. O intento foi tão somente apresentar um Jacques Rigaut através de sua própria
produção e dos traçados de sua vida pontilhada repleta de hiâncias oraculares e de fendas
incógnitas. Doravante, o conteúdo aqui desenvolvido pouco possui a face de um dossiê
definitivo acerca da figura e da obra de Jacques Rigaut, mas apenas ofertar uma narrativa
possível acerca de um homem que fez de sua vida e de sua morte, uma obra dadá.
A partir deste trabalho de pesquisa se pretendeu, a princípio, inserir Jaques Rigaut,
em seu respectivo tempo-espaço, esmiuçar sua presença em seu contexto histórico e artístico.
Para este intento, tomou-se o conceito de fin de siècle de Eugen Weber, no qual o politólogo
adentra no mundo sócio-cultural e político francês. Neste sentido, enveredou-se por lançar
Jacques Rigaut em um movimento dialógico com sua temporalidade por meio de
testemunhos, estudos críticos, cartas e por fim de seu espólio, e compor assim, um diálogo
para com as produções do período. Buscou-se percorrer pela antessala de sua biografia,
trazendo lastros biográficos de homens como Arthur Cravan e Jacques Vaché, cujo no
espírito do tempo, encontram-se em íntima consonância com Jacques Rigaut. Em seguida,
intentou-se, por explorar certos lastros históricos de sua família que se mesclam entre o real
e a ficcional.
Tentou-se retratar os traços de sua infância na qual, segundo o próprio Rigaut,
coloca sua opção por “viver escondido”, denotando assim, uma vida ambientada por uma
elegante e sutil atmosfera trágica. Inscrever sua adolescência no papel de estudante nômade
em que perpassou por diversos institutos de ensino, a sua experiência na guerra enquanto
exercício de uma estesia, experiência esta que se somou ao choque a perda de um amigo
querido. Em seguida, procurou-se evidenciar seu primeiro contato com o universo das letras
e das artes na condição de auxiliar de um famoso retratista do cenário francês, ao seu ingresso
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na segunda geração dos dadás até sua desvinculação na qual ele mesmo enuncia em primeira
mão ter visto o cadáver de dadá.
Pretendeu-se percorrer por meio da fortuna crítica-biográfica, que mesmo escassa,
revela a vida de um homem que adotou para si toda impetuosidade dadá; deu forma e corpo
a esta criatura sem umbigo formada em um berço clandestino na qual Tristan Tzara trouxe
os odores e os sabores da ruína de sua anedota na qual Jacques Rigaut levou a sério. A este
útimo, permeou por uma vida belissimamente errante, adornado de um portar-se repleto de
idiossincrasias: viajante, brincalhão, petulante, bon vivant, adicto, beberrão, putão e por
vezes, um dândi escritor de si, Jacques Rigaut era um colecionador não somente de caixinhas
de fósforos, mas de perdas, danos e fracassos. O que há de singular em tudo isso é que tal
proceder se fez de propósito.
Jacques Rigaut até enveredou-se por ser um “homem honesto” ao se casar e se
mudar para os Estados Unidos com uma milionária americana, a ponto de ser presenteado
por uma vida repleta de luxo e riqueza, uma vida regada a festas e viagens; o que não durou
muito; e consumou-se por fim em mais um evento para se somar à sua galeria de gafes. De
seu retorno a Paris na condição de nômade, agora não mais transeunte pelos institutos de
ensino, tornara-se um habitante de clínicas de reabilitação até a consumação de seu gesto
derradeiro, consagrando-o a um status que desde sempre foi seu, o de um homem póstumo.
Após a incursão pelos traços da vida de Jacques Rigaut, ensaiou-se uma leitura de
seu caráter a partir de seu espólio. Tentou-se compor um rascunho, sempre inacabado, no
intuito de realçar um possível retrato de Jacques Rigaut não literato; um decalque de um
Jacques Rigaut não autor, mas de um assassino, tanto do campo simbólico das letras, quanto
de si. Um literaturicida de obras e de autores consagrados, de um homicida do pronome e
de um suicidor de si. Um crime triplamente qualificado. Uma leitura que se pretendeu
dialogar com o espírito de Arthur Rimbaud, assim designado por seu professor Georges
Izambard trazer a profissão de fé da poesia de Rimbaud a uma marca de caráter em Jacques
Rigaut, colocando-o não na posição não de um escritor, mas na condição de um necromante
de si.
Por conseguinte, como toda profissão exige produção, mesmo sendo ela
improdutiva, apropriou-se então, do conceito de tanatografia, de Philippe Sollers, no intento
de apreender os movimentos internos da escrita de Jacques Rigaut, grafia esta que revela a
ânsia paradoxal de implodir a literatura, traçando pela própria escrita uma composição semi-
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muda, agonizante, gaga e autodestrutiva. Uma escrita que desde seu fazer mostra-se
constrangida e implosiva em seu percurso.
Este percurso que se coloca apenas como meio, sem qualquer peregrinação de uma
resposta absoluta no que tange ao lugar de Jacques Rigaut por meio de seu espólio, se atentou
tatear os limites de sua escrita, a gestualidade limítrofe de sua mortal grafia perpretando a si
e convidando os olhos alheios a permear pela Experiência-Limite. Apropriando-se do
conceito de Maurice Blanchot, buscou-se planar pelas sendas e veredas da dita experiência
da inenarrabilidade da negação de sua vivência enquanto perpétua antessala do gesto
derradeiro, uma temporalidade que se efetiva no instante e de espacialidade difusa, a
experiência-limite busca, por meio de sua tanatografia a expressão do não em seu ethos
literaturicida que se faz presente, ansiando por sua perpétua busca por ausentar-se em
escrita, promovendo um ininterrupto movimento aporético de onde se enuncia seu
paroxismo no vivido.
O experimento por um limiar que se encontra na tanatografia de Jacques Rigaut
exige por trazer um percurso dialógico entre a compreensão do suicídio anômico de Émile
Durkheim e a composição conceitual de Michel Thévoz, a saber: o suicídio estético. Este
diálogo teve como intuito detectar os limites e as possibilidades de uma leitura possível da
grafia de Rigaut, aos olhos operacionais, que por conseguinte, se fez possível observar o
quanto há de carga moral no conceito de Durkheim em sua designação de anômia,
ornamentada por uma ciência aritmética.
A partir deste trajeto em constante caminhar por um entremeio da tanatografia de
nosso literaturicida, a luz negra de um raio se fez mais reluzente, abrindo assim, um
esplendor aos meus olhos. Do ardente sol da estética da existência de Michel Foucault, fezse possível observar em seu estado de eclipse. Da vida esplendorosa dos gregos de outrora,
mostrou-se fragilmente possível em vislumbrar um olhar de um dia calmamente nefelibático,
os filestes de luz de um sol eclipsado, de onde se faz lisível ouvir, os sussurros, os mumúrios,
os urros e os suspiros do literaturicida-tanatógrafo, o esplendor de uma experiência-limite
peculiar, particular, idiossincrática, forjando por si, em si, seu trajeto rumo à uma estética
da desistência; a máscara mortuária que exprime a escrita de um Jacques Rigaut suicidor; a
escrita mesma que evidencia a lisibilidade da imagem de um devir-cadáver já consumado.
Das laudas cuja mortífera escrita se faz legível-lisível a vacância de um instante
oracular em que se contempla o espaço repleto de vago. De Jacques Rigaut, se buscou
acessar sua ausência, sua saída, sua renúncia presente em silenciosa grafia. Assim, voltemos
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aos gélidos epitáfios, pois, como Jacques Rigaut inferiu: “Só há uma única maneira de se
matar, é matar-se.”272 (RIGAUT, 2004, p. 92).

272

“Il n’y a tout de même qu’une seule façon de se tuer, c’est se tuer.”
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