
82
SOPRO



Existem, nos dias que correm, muitas exposições sobre literatura, mas poucas exposições de literatura. Sarau é uma exposição de literatura. Frente a ela, talvez 
devamos nos perguntar qual é a intensidade específica de se expor textos literários na forma de intervenções visuais e sonoras numa galeria de arte. Porém, 
precisamos notar, antes de tudo, que, para Veronica Stigger – que, além de escritora, é também historiadora da arte especializada nos períodos moderno e con-
temporâneo –, qualquer oposição entre o domínio literário e o domínio artístico há muito deixou de ser óbvia.

Desde o seu primeiro livro, O trágico e outras comédias, de 2003, ela parece querer recuperar e levar adiante, a seu modo e com atenção ao seu tempo, aquela 
ambição que um dia foi romântica, e depois modernista, de fazer a literatura extrapolar os âmbitos tradicionalmente reservados a ela, de modo a se confundir com 
a vida. Isto é: sua obra, desde o início, parece aspirar a uma presença física no mundo – a uma consistência material e a um impacto estético – que os textos 
literários, em suas esferas convencionais de circulação, não têm, senão em segundo plano ou metaforicamente. Este é o sentido da ideia de teatro presente já nos 
títulos de O trágico e outras comédias e de Gran Cabaret Demenzial, seu segundo livro, de 2007. Mas é também o sentido de sua atenção obsessiva aos gestos 
dos personagens, complementar a esse interesse pelo modelo teatral (em que os personagens se fazem corpos, e os corpos, ação). Tal atenção se acentua a partir 
do seu terceiro livro, Os anões, de 2010. Não por acaso, é também aí que o caráter de objeto do livro ganha relevância artística. Os anões apresenta-se ao leitor 
como um bloco negro compacto, quase um tijolo de papel, formado por folhas extremamente espessas, semelhantes às dos volumes para crianças. Não apenas 
um livro-objeto e um objeto de arte, mas um artefato que exige do leitor toda uma nova gestualidade para que a leitura se faça. O simples ato de folhear o livro 
deixa, aí, de ser simples: o peso é inesperado para um volume com textos tão diminutos; as páginas resistem a serem abertas; o tato faz-se, em sua perscrutação, 
tão importante quanto o olhar.

Passo quase lógico dessa trajetória foi a exposição que, nos últimos meses de 2010, reuniu, nos tapumes de um prédio em construção, em São Paulo, um 
conjunto de placas de madeira com reproduções de frases alheias. Estamos aqui na esfera do que a autora chamou de uma “arqueologia da linguagem do presen-
te”. Um precedente célebre é o Dictionnaire des idées reçues no qual Flaubert registrou os grandes lugares-comuns da sociedade francesa de sua época. Porém, 
aqui, o experimento de uma escrita do alheio é reproposto à luz da noção duchampiana de readymade, assim como em consonância com uma espécie de tradição 
subterrânea da literatura brasileira, que, de Oswald de Andrade a Francisco Alvim, mas incluindo diversos outros escritores, destitui a voz autoral de sua autoridade 
(o autor não é mais, no sentido forte da palavra, autor) para encontrar a poesia nas vozes dos outros. “A gente escreve o que ouve – nunca o que houve”, anotou 
Oswald, o mesmo Oswald que, no Manifesto antropófago, dissera: “Só me interessa o que não é meu”. Significativamente, ao transformar as placas em livro, com 
o título de Delírio de Damasco (2012), Veronica Stigger adotou a primeira frase como epígrafe.

Uma nova versão da instalação de 2010 encontra-se aqui sob a denominação de Pré-histórias. Podem ser vistos também como readymades, mas readymades 
desde o início ficcionalizados, ou ficções que simulam ser readymades (e não caberá toda a literatura, em alguma medida, nesse intervalo ambíguo entre palavras 
alheias e palavras próprias, assim como entre realidade e invenção?), outros trabalhos expostos nestas salas, como Você conhece a cocada mole?, Minha novela, 
Passo Fundo e Imagem verdadeira. Qual a verdade da literatura? – a autora parece se perguntar, e nos perguntar, em cada uma dessas peças. Saberíamos dizer 
onde termina o real e começa a ficção? Não é a ficção uma das formas do real, talvez a mais depurada ou a mais complexa, provavelmente a mais inquietante? O 
que há do lado de fora da Caverna, que foi outrora a do mito platônico, mas aqui talvez seja algo como uma alegoria do texto literário? Mas, sobretudo, que agitação 
é esta dentro dela?

Expressivamente, esta exposição se chama Sarau. Por meio da designação um tanto anacrônica, que faz um aceno às antigas reuniões de escritores para a 
leitura em voz alta de seus textos, Veronica Stigger parece querer contestar qualquer fixidez porventura inerente à ideia de exposição, ao mesmo tempo em que 
evoca e invoca algo como uma comunidade de fantasmas. Sonha-se aqui com uma dimensão não só material, mas performativa, que se concretiza na profusão de 
vozes. “Babel feliz”, ainda, como quis Roland Barthes, definindo a literatura – ou, ao menos, certa literatura.

Sarau
Eduardo Sterzi

Delírio de Damasco
de Veronica Stigger

Editora Cultura e Barbárie
pseudo- coleção de literatura

Formato: 80pgs, 14x9
Impresso em gráfica própria, pelo sistema 

de cera sólida, e costurado a mão

“Quantas vezes, ao andarmos pelas ruas de nos-
sas cidades, não acabamos escutando, um pouco 
por acaso, um tanto por curiosidade, fragmentos de 
conversas alheias que ficam a ressoar na memó-
ria dos passantes? Essas falas, justamente por nos 
chegarem fracionadas, em cacos ou lampejos, têm 
sempre um quê de enigma, sugerindo, ao ouvinte 
imaginoso, histórias potenciais, ficções embrioná-
rias. Delírio de damasco é uma reunião dessas 
frases ouvidas aqui e ali, numa espécie de arqueo-
logia da linguagem do presente, em busca da poe-
sia inesperada − dura ou terna, ingênua ou irônica − 
que pudesse haver em meio a nossos costumeiros 
diálogos sobre a tríade sangue, sexo, grana.”

Veronica Stigger

[ + ] mais informações sobre o livro e vendas em
http://www.culturaebarbarie.org/ddd.html

O Sopro apresenta texto de Eduardo Sterzi sobre a exposição Sarau, de Veronica Stigger, 
em cartaz na Casa do Brasil em Bruxelas (Bélgica), de 14 de dezembro a 1º de fevereiro. O 
texto está sendo distribuído na exposição e posteriormente integrará o catálogo da mesma.
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Notas para a reconstrução de um mundo perdido é um conjunto de 65 textos de Flávio de Carvalho publicados 
no Diário de S. Paulo entre janeiro de 1957 e setembro de 1958. Os primeiros vinte e quatro textos da série 
aparecem sob o título Os gatos de Roma. A partir da nota 25, a série passa a ser intitulada como Notas para a 
reconstrução de um mundo perdido. A republicação dessas Notas no Sopro (que começou no número 49) não 
pretende trazer um material de arquivo morto, ao contrário: a aposta é lançar esse pensamento intempestivo 
e fascinante para que ele produza efeitos no presente. O que podemos adiantar é que se trata de um trabalho 
ambicioso realizado por um “arqueólogo mal-comportado”, como Flávio mesmo se definiu. As Notas foram 
reproduzidas e transcritas por Flávia Cera, a partir de pesquisa realizada no Arquivo Público do Estado de São 
Paulo. Leia todas as Notas já publicadas em http://www.culturaebarbarie.org/sopro/arquivo/notas.html

XXIX 
Notas para a reconstrução de um mundo perdido

A dupla personalidade e a alma

O advento do importante fenômeno de Chefe, uma provocação do Ódio, marca o advento da for-
mação de um modelo cuja Personalidade é a [de] ser repetida e imitada; marca a formação de uma 
Dupla Personalidade com os característicos do Chefe, característicos cobiçados, e este modelo 
será a Alma dos elementos do grupo. Com o início do espírito coletivo consequente do Ódio [,] a 
Alma que é uma formação do Ódio torna-se também alma coletiva que é a imagem do Chefe; uma 
imagem telúrica com raízes profundas no mundo vegetal. 

Esta importante imagem do chefe se encontra localizada em todas as iconografias e em todas 
as lendas de criação do homem. Etnograficamente o chefe supremo[,] que é o criador, produz o 
homem que é a sua própria imagem e o trata como o seu inimigo, aplicando sobre ele o Ódio que 
tão bem marca o fenômeno da Descoberta da Imagem. Todas as criações do homem conhecidas 
são caracterizadas pelo Ódio entre o Criador e o homem. Etnograficamente o homem inicia sua 
vida no período do Ódio, desconhecendo completamente todo o período anterior do Medo; assim 
apontam todas as lendas da Criação do homem. Contudo nas lendas da Criação dos deuses são 
encontrados vestígios do antigo período do Medo.

O uso da imagem do Chefe como alma do grupo-elemento permanece enquanto o grupo-ele-
mento imita o Chefe ou atributos do Chefe abstrato. 

Quando Dionísio em frente ao espelho cria o mundo à sua própria imagem ele exibe o fenômeno 
de Descoberta da Imagem e se comporta como Narciso e elabora para o mundo uma fórmula de 
progresso e de Ódio. Narciso, Dionísio, o Adão neoplatônico e gnóstico e outros são os mesmos 
fenômenos. 
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É curioso e esclarecedor este fato lendário do homem só iniciar a sua existência quando ele se 

apresenta como uma reprodução de uma imagem igual à do Criador e isto somente no momento 
em que existe o Ódio; não aparecendo etnograficamente em todo o período anterior. Este mito-
-etnografia do Começo do Homem é sem dúvida um resíduo de acontecimentos reais que se pro-
cessaram pelo mecanismo por mim exposto nas minhas teorias de imitação e é uma demonstração 
bem certa de que a Descoberta da Imagem se deu a um certo momento e que esta Descoberta se 
opera simultaneamente com a eleição de um Chefe-modelo. Toda esta mito-etnografia do Criador 
confirma a minha teoria sobre a Descoberta da Imagem.

As noções de alma coletiva identificam e se confundem com a pessoa do Criador que se torna 
um modelo-prestígio para a imitação. 

Por sua vez, sendo o Criador o detentor dos principais atributos telúricos provenientes do perí-
odo anterior à criação etnográfica do homem, o período do Medo, é ele o expoente exato da Dupla 
Personalidade do homem e por conseguinte é uma representação da alma do homem. A Dupla 
Personalidade é a alma do homem. 

A extensão de tempo entre a Criação etnográfica do homem e a Criação ou início de fato repre-
senta o período esquizofrênico do Medo e mais um período que antecedeu ao medo e que seria um 
período dos homens sem medo.

A tendência que tem o homem de só aceitar a ideia de um Criador repetindo a sua imagem no 
homem mostra a maneira forte pela qual o processo de imitação influenciou toda a vida do homem 
a ponto dele só conceber um Criador situado na mesma posição zoológica da sua pessoa, isto é, 
um ser ao qual ele teria possibilidades de enfrentar em luta e exibir Ódio, imitando-o e mostra quão 
recente é esta escolha de Criador, um criador que não exibe na sua imagem nenhum sintoma de 
evolução mas se apresenta em aspecto como o homem de hoje. 

As ligações existentes entre as noções de alma e a imagem são percebidas entre os povos pri-
mitivos por meio da linguagem antiga. Entre os Abipons a palavra Loakal significa ao mesmo tempo: 
sombra, alma, imagem e eco. Percebemos a maneira pela qual a palavra Alma é um desdobramen-
to de duas imagens ou de dois sons em forma de eco e percebemos a ligação que existe entre esta 
dualidade e a Dupla Personalidade. Para o selvagem as apresentações da sombra, da imagem no 
espelho, da imagem na água e do retrato são representações da alma. 

O folclore apresenta a Dupla Personalidade que é a alma com a natureza de um poder viril; 
perder a alma, para o primitivo, era o mesmo que perder o poder viril ou, seria, o mesmo que perder 
uma potência igual à do semelhante que é o inimigo, produzindo-se assim um sério atentado aos 
sentimentos de gregarismo que são um produto do semelhante. A proteção que o primitivo vinculava 
à imagem refletida na água ou no espelho é a mesma proteção à alma e é a mesma proteção ao 
semelhante. A destruição pelas feras e monstros aquáticos da imagem refletida não somente é a 
destruição da alma e de sua Dupla Personalidade mas também é a destruição do seu igual e do seu 
semelhante[,] do seu companheiro e de uma parte de sua própria pessoa.
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Esse semelhante era escasso e disperso num passado antigo e a necessidade de protegê-lo era 
grande. Quanto mais remota a posição do homem tanto maior era essa necessidade de proteção 
ao semelhante ou à sua alma. As noções de alma seriam mais intensas nos períodos agudos de 
Ódio. Possivelmente as noções de alma e Dupla Personalidade seriam mais intensas no começo da 
formação da imagem do que agora porque no começo a imagem e a personalidade eram débeis e 
fracas e teriam mais necessidade de proteção do que agora.

O costume de considerar a imagem no espelho como uma reprodução da alma e o hábito de 
cobrir os espelhos com panos na casa de um morto a fim de impedir que a alma do morto permane-
cesse na casa, mostra o poder viril da imagem e da Dupla Personalidade.   

Publicado originalmente no Diário de S. Paulo em 11 de agosto de 1957.
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Nas fronteiras do bem e do mal

A coisa mais enfática sobre o conceito do Bem e do Mal é a semelhança existente entre os conteú-
dos do Bem e do Mal e respectivamente os conteúdos da Personalidade e da Dupla Personalidade 
e é também o fato preponderante consequente, do Bem se originar da Personalidade e o Mal da 
Dupla Personalidade.

O Bem e o Mal aparecem, pois, como consequências de dois comportamentos do homem: um 
o atual, posterior à Descoberta da Imagem e outro, antigo, pertencente ao período do Medo que se 
encontra antes do início da imitação. 

O Bem surgindo com a Descoberta da Imagem do Semelhante é um produto do Ódio que pro-
voca o início da formação da Alma ou a formação da Dupla Personalidade e do conceito do Mal. 
É esse instinto gregário do Bem que provoca o aparecimento em cena aberta do conceito do Mal 
proveniente do passado imediatamente anterior.
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O Mal é despertado para combater e destruir o Bem, dando novo vigor ao homem, mesmo 

porque o Bem sendo um modelo-prestígio aceito para a imitação e repetição, torna-se um reflexo 
condicionado e consequentemente estabiliza o homem não o conduzindo a nenhum lugar mas, pelo 
contrário, firmando o conceito “homem sem rumo”, homem a caminho da eternidade pela repetição.

Sendo o Bem uma aplicação sobre um semelhante, é claro que o Bem só poderia ser o produto 
dos primeiros contatos do homem [com] o seu semelhante, um produto do Ódio, da luta e da Defesa 
agressiva, um produto essencialmente gregário e social. Nunca o Bem poderia existir num período 
de isolamento, de disfarce, de solidão e de Fome, como acontece no período da Defesa Passiva. O 
isolamento, a solidão, o medo e o disfarce, condições que produziram o Monólogo da Fome com-
posto das primeiras vogais e que é o início da linguagem, são condições que provocaram o advento 
do Mal e a formação da Dupla Personalidade ou da Alma do homem.

Sendo o Bem uma função da imitação e da luta proveniente do contato com o semelhante e por 
conseguinte sendo que o Bem só pode existir dentro de um mundo gregário, um mundo de contato 
do homem com os seus pares, um mundo do Ódio, conclui-se que fazer o Bem é aceitar e executar 
o comportamento imposto pelo Chefe que é o principal produto do mundo gregário. A imitação ao 
Chefe ou às ideias abstratas que formam uma dominante que é o chefe leva ao conceito de Homo-
-socius, um ser com um comportamento estereotipado que pela sua natureza se transforma em 
reflexos condicionados.

A personalidade do homem formada após a Descoberta da Imagem e uma manifestação do 
Bem quando bem marcada, é constituída por reflexos condicionados que se repetem e formam a 
rotina diária do comportamento do homem e dos seus conhecimentos. Aparecendo o Bem somente 
com o inicio do Ódio e da Descoberta da Imagem é ele uma consequência da satisfação e da mu-
dança do apetite no homem, é uma consequência da situação de Fome alterada e da tentativa de 
eliminar a Fome pela luta, pelo Ódio e pelo gregarismo.

O antigo fato etnográfico do homem comer o seu Chefe supremo ou o seu Criador e isto quando 
se encontra em estado de Bem é uma demonstração da influência do apetite na formação do con-
ceito de Bem e esta influência do apetite se processa como manifestação social e gregária.

O conceito de Mal se encontra localizado em pleno período da Fome, período de solução, de 
retração e de insatisfação, antes do homem ter contato com o seu semelhante pela Descoberta da 
Imagem e antes de ter o seu apetite alterado pela satisfação. O Medo e a esquizofrenia se apresen-
tam correlatos com o estômago vazio. A ministração de alimentos a um homem com medo diminui 
a sensação do medo e talvez isso explique o hábito antigo de fornecer alimentos aos mortos, hábito 
este que teria como intenção básica eliminar a sensação de medo e fome em que se encontra a 
alma, impedindo desta maneira que a mesma praticasse atos de terrorismo sobre os vivos. 

Certos povos, tais como os das ilhas Fiji e os do Greenland, concedem duas almas a uma só 
pessoa. Uma é a alma tenebrosa e má que vai para o inferno e que naturalmente se identifica com 
a paranoia latente e com as predisposições patológicas pertencentes ao mundo do Começo, predis-
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posição que era comum a todos e a outra alma [,] uma imagem límpida e pura, a imagem refletida 
na água e que seria uma personalidade evoluída. A concepção desses povos se traduz em Dupla 
Personalidade que é o mundo do Mal e do Medo e Personalidade que é o mundo do Bem e do Ódio.

O conceito de Aristóteles sobre a Alma, mostrando um fenômeno evolutivo da alma vegetal para 
a alma animal e em seguida para alma racional, na realidade se resume em duas entidades: uma 
vegetal e a outra animal, pois Aristóteles concedia raciocínio aos animais.

Aristóteles insinuava assim duas imagens que se apresentavam uma depois da outra: a alma 
vegetal que se identifica com o Mal e a Dupla Personalidade, uma representação do período do 
Medo onde o homem se refugiava em Defesa Passiva disfarçado em vegetal e a alma animal que 
se identifica com a Personalidade e com o Bem, uma representação na qual o homem aparece em 
contato gregário com o semelhante e em estado de Ódio.

O refúgio do homem, o seu esconderijo e o seu disfarce eram o vegetal e a terra. Ao abandonar 
o seu esconderijo e o seu disfarce, movido pela Fome, e ao perceber a imagem do semelhante o 
homem altera a sua linguagem e altera o seu apetite pela satisfação, criando a sensação de Bem. 
Ele deixa de proferir vogais e passa a proferir consoantes.  

Publicado originalmente no Diário de S. Paulo em 25 de agosto de 1957.
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Nas portas do país do sonho

A apreciação pelo homem da sua própria imagem por meio de meditação e carícia, constitui após a 
Descoberta da Imagem e o início do Ódio, o fenômeno psicológico mais marcante da sua existência 
de começo.

O Ódio despertado pela descoberta do Semelhante teria marcado a dinâmica da luta como 
sendo uma manifestação de carícias aplicadas sobre a imagem do Semelhante ou verdadeiramente 
sobre a própria imagem do homem.

Semelhante manifestação de carícias conduzia a um fenômeno-tipo denominado Narcisismo, 
fenômeno este que, por ser importante e biologicamente fundamental, se perpetuaria em todos os 
tempos até hoje. 

As carícias-luta se processam e atuam sobre seres equipotenciais, ou melhor, sobre seres com 
capacidade de devolver e reproduzir os mesmos movimentos do ser atuante e, por conseguinte, 
seres do mesmo sexo.

O fato da aplicação das carícias-luta se processar sobre um indivíduo do mesmo sexo ou sobre 
um semelhante equipotencial, conduz ao fenômeno generalizado denominado homossexualismo.

A Imitação e a entrada na Luta torna-se, pois, um fenômeno homossexual e deve ser filogene-
ticamente localizada num período antigo, onde o fenômeno de imitação ter-se-ia originado. Este 
período é o período de Defesa Agressiva, cujo início é o início das atividades articuladas: a palavra, 
a marcha, a escrita. O homossexualismo seria, pois, um fenômeno de Regressão ontogênica e de 
Reversão filogênica. Ontologicamente, regressa à idade escolar de seis anos, onde os dois sexos 
se apresentam quase iguais e filogeneticamente reverte ao início do período de Defesa Agressiva 
situado, seria lá um  e meio milhões de anos atrás, momento teórico em que o homem começa a 
ser Homo Faber.

Todos os casos de homossexualismo indicam uma preocupação intensa com a opinião alheia 
sobre a sua pessoa. Isto é: a importância da sua imagem social, altamente exagerada e mórbida, 
conduz o homossexual ao narcisismo. O homossexual procura sempre criar uma Dupla Perso-
nalidade durante a evolução da sua organização psíquica mórbida e com frequência essa Dupla 
Personalidade é representada pela “entourrage” que funciona como um adversário natural, como 
um inimigo e como um semelhante. Esta criação de Dupla Personalidade é um fato importante 
porque situa o início do homossexualismo no início da formação da Dupla Personalidade, isto é, no 
momento em que se opera a Descoberta da Imagem, no início do Ódio e da Luta e no momento em 
que o homem se torna um animal gregário.
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Contudo, esta Dupla Personalidade gerada no fim do período do Medo e logo após a extinção 
do Monólogo da Fome, gerada com o início do Diálogo e das consoantes, é em si a primeira apre-
sentação da Alma do homem. 

O conceito de alma, um desejo de perpetuar a personalidade, prodigalizada com cuidados es-
merados e tratos delicados, é uma manifestação homossexual. 

A noção de uma alma que se desprende do corpo, um desejo existente em todas as épocas, 
após o início da Defesa Agressiva, é apenas a noção de um ser privilegiadamente purificado, o 
próprio homem e que aparece evoluído no fim da vida, pronto para rumar para o País dos Sonhos 
teorizado por Homero. O ambiente, o nível de vida oferecidos pelo País dos Sonhos, são anormais 
e os próprios habitantes do País dos Sonhos são também anormais. Os anjos se apresentam como 
seres sem sexo e seriam o produto final do homossexualismo.

A alma pura, que na etnografia aparece como uma imagem refletida na água, conquanto evolu-
ída, é uma coisa anormal, um fenômeno narcisista no qual o homem acaricia a sua própria imagem 
como uma coisa sexualmente desejável e se apresenta como um fenômeno homossexual ou uma 
volta a um período infantil, no qual não há quase diferença entre os dois sexos. A alma pura do País 
dos Sonhos é uma entidade homossexual. O período da alma pura e sem sexo seria representativo 
de um estado Púbere da humanidade. Quando Narcisus considerava a sua imagem na água como 
sendo uma reprodução da sua irmã que com ele muito se parecia, ele reproduzia um período Púbe-
re da humanidade e reproduzia o desejo homossexual que tem o homem de possuir uma alma. O 
Narciso hermafrodita, encontrado na lenda grega, seria ainda assim uma expressão desse desejo 
de autossuficiência e de uma situação social encontrada no País dos Sonhos. 

Há por toda a parte, na literatura e nas observações psicológicas, uma associação bem definida 
entre os conceitos de Alma, de Dupla Personalidade e de homossexualismo. Dostoievski, no seu 
conto sobre a Dupla Personalidade, apresenta esta como um homossexual.

É, pois, pelo processo de imitação e de Ódio que a Dupla Personalidade e a alma são formadas 
no fim do período de Defesa Passiva. A imitação e o efeito de espelho afetam profundamente o 
homem, tornando-o um animal essencialmente narcisista.

Observa-se, a esse propósito, que, na Imitação de Cristo, a alma abdica a todas as suas predi-
leções e características sexuais e se transforma em coisa neutra e sem sexo definido.   

Publicado originalmente no Diário de S. Paulo em 1o de setembro de 1957.
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