
Prefácio 
Gustavo Bemardo1 

Se a língua cria a realidade e 
a poesia cria a Lingtta, 

quem cria a poesia? 

Esta é a pergunta do leitor quando começa a ler a obra-prima 
do filósofo Vilérn Flusser, Lingua e realidade, ora em bela reedição 
comemorativa da editoraAnnablume. Há quarenta e um anos atrás, 
em 1963, esse livro foi publicado, em português, pela editora Herder. 
Desde então, nunca foi reeditado, em português ou em outra lín
gua, obrigando-nos, leitores de Flusser, a procurá-lo em bibliotecas, 
em sebos ou através de cópias xerográficas. O volume com que 
trabalhei, por exemplo, tomei-o várias vezes emprestado do fllóso
fo Leandro Konder, até que ele gentilmente (ou ironicamente) 
resolveu me presentear com o próprio. 

Trata-se de uma obra-prima por ser o primeiro livro desse pen
sador e, também, por ser um livro absolutamente ímpar. Nunca 
antes I nem depois discutiu-se uma filosofia da língua como neste 
trabalho, baseado não apenas na informação de um erudito como 
também na vivência de um poliglota exilado. Língua e reaLidade 
foi escrito em português por um filósofo tcheco que usualmente 
escrevia em alemão. A partir da sua redação, Flusser sentiu-se incor
porando o português como uma terceira língua materna (por 
estranho que isso possa parecer a um monoglota dos trópicos que 
se esforça, no máximo, para tartamudear em inglês). 

Um dos últimos episódios da sua vida demonstra o que dize
mos. Em 1991, recebeu convite para proferir conferência no Instituto 
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Goeche de Praga. Voltava a sua cidade natal pela primeira v<:l, des
de que fugira dos nazistas, em 1939. Na conferência, empolgou-se 
a ponto de alternar o tcheco e o alemão, até que, sem perceber, 
começou a fàlar em português, a língua dos seus filhos, a língua dos 
seus afetos. Sua mulher, Edith, precisou avisá-lo que a platéia não 
estava entendendo muita coisa. 

No dia seguinte, ele e Edith fizeram um piquenique no bos
que em que costumavam ir quando crianças. Ao tomarem o carro 
no meio de force neblina, são abalroados por um caminhão bran
co. Edich sobrevive, mas Vilém Flusser morre no acidente, na cidade 
em que nasceu, no dia 2 1 de novembro de 1991. A sua pedra 
cumular, no cemitério judaico de Praga, contém uma inscrição em 
três idiomas: em hebraico, em tcheco, e em português. 

Em carta para a pintora Mira Schendel, Vuém explicava por
que sistematicamente traduzia a si mesmo. Escrevia tudo primeiro 
em alemão, "que é a língua que mais pulsa no meu centro". Tradu
zia depois para o português, "que é a língua que mais articula a 
realidade social na qual me tenho engajado". Depois traduzia para o 
inglês, "que é a língua que mais articula a nossa situação hist6rica e 
que dispõe de maior riqueza de repert6rio e forman. Finalmente, 
traduzia para a língua na qual queria que o escrito fosse publicado
"por exemplo, retraduzo para o alemão, ou tento traduzir para o 
francês, ou reescrevo em inglêsn. Procurava "penetrar as estruturas 
das várias línguas até um núcleo muito geral e despersonalizado 
para poder, com tal núcleo pobre, articular a minha liberdade". 
Não escrevia em tcheco, porque a expressividade adocicada da lín
gua materna não lhe agradava, embora comentasse, galhofeiro: "eu 
falo tcheco em várias línguas". Antes de mais nada escritor, recorreu 
à sentença latina scribere necesse est, vivere non est, que mais rarde 
usou como epígrafe do livro Die Schrift. 

No manuscrito inédito, "Retradução enquanto método de tra
balho", Flusser mostrou-se fascinado com os acordos e os desacordos 
entre as várias línguas e seus "espíritos", como os chamava. O ale-
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mão desafiava a sua mente a não se entregar ao convite sedutor da 
profundidade para, então, buscar clareza. O francês, ao contrário, 
desafiava-o a resistir ao virtuosismo verbal para obrigar a língua a 
tocar em surdina. O português seria para de a língua das digressões, 
logo, da indisciplina, convidando-o a conter-se. O inglês, língua 
síntese, contendo rama ciência, técnica, filosofia e kitsch quanto 
nenhuma outra, desafiava-o a podar a profundidade alemã, o bri
lho francês e a genialidade portuguesa, de modo a reduzir o texto 

ao essencial. 
Flusser dramatizava, através das lfnguas, o seu estar no mundo. 

Elogiando o fenômeno da migração de que foi objeto e partícipe, 
afirmou, no livro NaturaL:mente: "estrangeiro (e estranho) é quem 
afirma seu próprio ser no mundo que o cerca". Ser estrangeiro, 
portanto, é necessário, canto quanto viajar, ou imigrar. Navegar é 
preciso, viver não é preciso; escrever é preciso, viver não é preciso. E 
o fil6sofo navegava e escrevia não apenas entre dois continentes, 
mas rambém entre pelo menos quatro idiomas. 

Em muitos momentos, Vt1ém se referiu à importância, para o 
seu pensamento, de ter escolhido migrar e, em conseqüência, de 
haver escolhido a língua portuguesa como sua outra língua mater
na. No 10° Simp6sio Vilém Flusser, na Suíça, em 200 1, a 
pesquisadora italiana Francesca Rigotd observou que o ft16sofo te
ria elaborado uma conveniente c romântica justificativa a posteriori, 
uma vez que canto a migração quanto a língua portuguesa lhe teri
am sido impostas pelas circunstincias, de resto nada agradáveis. 

Na ocasião, discordei de Francesca. Argumentei, por analogia, 
que eu não poderia ter escolhido a mulher que vive a meu lado, 
uma vez que não teria tido a oportunidade de conhecer e experi
mentar todas as mulheres do mundo. Ao mesmo tempo, porém, 
eu precisava, como preciso, escolher a mulher que vive a meu lado 
todos os dias, para viver uma vida realmentr; boa. Logo, não esco
lhemos liberalmente entre muitas possibilidades, porque cada escolha 
importante se dá em razão de uma possibi~dade única. 

I 
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Como diz o ditado estóico, "o destino guia quem consente e 
arrasta quem recusa''. Ou, segundo Ortega Y Gasset: "eu sou eu e 
minhas circunstâncias". Formulando de outra maneira: como não 
escolho as minhas circunstâncias, preciso escolhê-las cotidianamen
te. Por isso a língua, para Flusser, é seu compromisso e sua forma 
de religiosidade, como comenta no trecho abaixo, que aparece em 
mais de um artigo: 

Os contornos do meu futuro pensamento começavam a delinear-se; 
o problema central viria a ser a lfngua. E•'l) primeiro lugar, obviamente, 
porque amo a língua. Àmo sua belcza, sua riqueza, seu mistério e 
seu encanto. S6 sou verdadeiramenre quando falo, escrevo, leio ou 

quando ela sussun;a denrro de mim, querendo articula.r-se. Mas 
também porque da é forma simbólica, morada do Ser que vela e 
revela, vereda pela qual me ligo aos outros, campo de imortalidade 
ane pa~nnius, maréria c instrumento da arre. Ela é meu 
compromisso, através dela concebo minha realidade c por ela desliw 
rumo ao seu horiwnte c fundamento, o silêncio do indizlveL Ela é 
minha forma de religiosidade. .1!, quiçá, também a forma pela qual 
me perco. 

Esse judeu sem Deus, à semelhança de Freud, é religioso a seu 
modo. No sentido radical e não paternal do termo., a língua é a sua 
dimensão religiosa, se implica o mistério por onde ele também se 
perde. Nesse sentido mais amplo, sua religiosidade procura não a 
Verdade mas sim a Procura. Coerente com essa procura, o ftlósofo 
esboça já no seu primeiro livro uma filosofia da língua, sabendo 
que essa filosofia não pode ser senão nebulosa. Esse caráter da 6lo
sofia não a tornava niilista, se não partia da suposição de que toda a 
verdade seria tão-somente uma ilusão lingüistica. Ao contrário dis
so, assumia já um ftlosofar resistente e insistente. 

( B.,ys~r ~rmav~que tmiversf!_, conhecimet}_to, verdade e rea!i-
" dade são aspectos lingüísticos. Aquilo que nos vem por meio dos 

sentidos e que chamamos "realidade" é dado bruto, gue se torna 
r_:al apenas no conrexto da ling~~ única criadora de realidade. No 
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entanto, como as Línguas, plurais, divergem na sua estruturá, diver
gem também as realidades criadas por das. 

Anawl Rosenfeld, ao resenhar Llngu.a e realidade em 1964, 
discordou das teses de Flusser mas, ao mesmo tempo, recomendou 
a leitura do seu livro, que considerou "magistral". Reconheceu no 
trabalho intuições profundas e percebeu nas análises modelos de 
argúcia. Pela originalidade, considerou-o um Üvro poético, formu
lando talvez o elogio mais perseguido pelo próprio filósofo. No 
entanto, ele não·considerou válidas, no campo daóntologia, as te
ses de Flusser, porque elas borrariam os limites dos vários tipos de 
ser, impedindo que se entendesse bem a diferença entre o· centauro, 
ser imaginário, o trimgulo matemático, ser ideal, e a árvore, ~er 
real. Tudo se nivelària na noite dos gatos pardos, a língua produzm
do sua própria realidade, espécie de divina causa de si mesma. 

Anatol admitiu haver alguma verdade na afirmação de que a 
!Ingua determina a nossa visão da realidade, mas essav~rdade ~er~a 
apenas parcial. Para ele, eeria sido melhor se Flusser se tivesse limi
tado ao exame cuidadoso dessa verdade parcial, "em vez de pregar 
logo um mito e arrancar dos seus diversos nadas toda uma mística". 
Todavia, admitiu o conselho como "fiHsteu" ante esta 6Joso6a lúdica, 
chegando a considerar preferível que Flusser continuasse escre_:en
do livros como aquele, "esplêndidos, conquanto errados", até pórque 
certos erros podiain ser mais fecundos do que tantas verdades. 

Este é o interlocutor que Flwser sempre procurou: aquele que, 
quaisquer que fossem as suas convicções, aceitasse participar da "s-ra:n
de conversação geral". Este tipo de interlocutor vê erro, mas adnute 
que o erro que v~ possa ser "esplêndido". 

Vilém replicou a Anatol no mesmo jornal, O Estado de São 
Paulo, afirmándo que a primeira motivação do seu livro havia sido 
responder ao desafio que lhe fora lançado pela !lngua portuguesa, 
entendendo que a Htératurà brasileira de filosofia serià uma litera
tura alienada dé sua própria língua. Do seu pónto de vista de 
imigrante, tratava-se de uma literatura de erudição que parasitava 
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obras inglesas, alemãs c francesas. Para se contrapor, tomou a Língua 
portuguesa como personalidade autêntica, sujeitando-se aos seus 
mandamentos e tentando formular pensamentos por ela ditados. 
Deixou-se arrastar pela beleza dos verbos "ser" e "estar", saboreou o 
misterioso "há", esforçou-se por desvendar o segredo do futuro for

mado por "haver" e "ir", mas procurou não perder o contato com a 
conversação filosófica geral, apelando sempre para as três línguas 
que então lhe eram íntimas: o alemão, o inglês e o tcheco. Aos 
poucos, a língua portuguesa tornava-se o seu laboratório, as outras 
três passando a constituir um sistema de controle. · 

A segunda motivação do seu livro era o desespero no qual a 
leitura de Wittgenstein, provando que a Hngua g~ra em circuito 
fechado, o tinha mergulhado. A língua espelhao comportamen
to das coisas entre si, o qual, por sua vez, espelha a língua, como 
dois espelhos pendurados em paredes opostas num quarto vazio. 
Se um juízo reflete uma situação, é cerro, mas vazio. Se não o 
reflete, é mero ruido. As situações consistem de conceitos que são 
as sombras das palavras, como as palavras são as sombras dos con
ceitos. Em suma, a realidade, para além das situações, para além 
do comportamentõdãs coisas umas em relação às outras, seria 
intelectualmente inatingível. 

A terceira motivação do seu livro residia na inquietação que lhe 
causava a fluidez da r~ali.Q,<!S.,e. Semelhante fluidez não estaria con
semQlada pela~ z:igidez dos sistemas ontol6gic~fornecidos pela 
tradição fi~ca. A partir dessa constatação, Flusser tomou os 
exemplos levantados por Rosenfeld e os procurou demolir. C om 
que direito, perguntou, posso af1rmar não ser urna árvore um ser 
imaginário para o ecólogo - que só reconhece a floresta como real? 
Com que direito, insistiu, posso afirmar a ideal idade do triângulo, 
se não estiver mergulhado numa camada geométrica de conversa
ção? Com que direito, concluiu, posso afirmar ser um centauro de 
fato imaginário para o grego do século IX AC, a não sc.:r com o 
direito da minha própria superioridade auto-designada? 
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Sistemas ontológicos ~e dividem as coisas em imaginár~, 
n:ais e ideais não servem, porque não refletem, ~e modo~~ 
lluidez da realidade. É preciso permitir ao centauro condição de 
idealidade, em determinado nível de conversação, como é preciso 
permitir à árvore o status imaginário e ao triângulo a chance de 
realizar-se. Rosenfeld não estaria a perceber o conceito de "realiza
~tão" , que aparece melhor na língua inglesa: "do ydu realize it?", isto 

d » al CC eal' » al 1 é, "você compreen e? Logo, go se r tza , go se torna rea 
dentro do processo lin~ís_ç_ico quando esse algo é compreendidg 

pelos intelectos em conversa~o autên~ca. 
Encerrando a réplica, VJ..Iém aplaudiu a crítica que recebera de 

Anacol. A publicação do desacordo, no seu entender, enriquecia a 
conversação e, portanto, ampliava a realidade. Com a mesma ele
gância do resenhista, considerou a crítica recebida da maior 
imporrância para a propagação do seu próprio pensamento. 

O húngaro Paulo R6nai - que, como V.Uém Flusser, Anatol 
R.osenfeld, Otto Maria Carpeaux e tantoS outros, viera para o Brasil 
fugindo da perseguição nazista aos judeus-resenhouLingua erealúla
tk no mesmo ano e no mesmo jornal, mas sua resenha fui francamente 
favorável ao livro. Puxando a brasa para a sua sardinha de tradutor, 
entusiasmou-se com as demonstrações de Vilém Flusser: "se cada lín
gua é um mundo diferente e, ao mesmo tempo, o mundo inteiro, o 
problema da tradução e do poliglotismo reveste-se de importância des
comunal. Antes que uma conversão, a tradução é uma comparação; 
mais do que isso, uma ressurreição". Deslumbra-se coma leitura de 
obra de horizontes tão vastos, assinalando o mérito de ser escrita por 
um forasteiro em português. A rradução, forçando uma língua a do
brar-se, a acompanhar as curvas de um pensamento estrangeiro, seria 
mlva o meio mais requintado de comunhão espiritual entre as nações. 

Essa obra-prima de VJ.lém Flusser trata das questões primárias 
da Hlosofia, como aquela que persegue os filósofo~ desde Platão: se 
o mundo pode ser pensado, pensar sobre o pen~ento revelaria os 
traços essenciais da estrutura do mundo? 
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Responder hoje à essa pergunta exige repensar o cogitoetrtcsiano. 
Na relação entre o mundo e a perspectiva que represenra o mundo, 
não se pode isolar o sujeito: o sujeito é o que na perspectiva se 
mostra, assim como o eu é a propriedade interna do mundo. Se 
fala e ação constituem um jogo, como jogador posso saber o que o 
outro pensa se aprender a inrerprecar seus blefes, seus tiques, seus 
não-ditos, mas não posso saber ant~s o que eu penso; pode ser cor
reto dizer "sei o que você pensa", mas é provavdmenre errado afirmar 

"sei o que eu penso". No momento em que tento falar, como su-

~ 
blinhou C larice Lispector no seu primeiro romance, "não só não 

exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lenramente 
no que eu digo". 

Se o mundo é independente da vontade porque efeito de lingua
gem, então "as minhas palavras me surpreendem a mim mesmo e me 
ensinam o meu pensamento", como queria Merleau-Ponty. As con
seqüências da palavra ultrapassam as premissas. Quem fa1a não sabe 
necessariament~ melhor o que expressou do que quem o escutou. De 
"penso ergo sou" não se deduz automaticamente "falo ergo sou este 
que falou": se o que digo cem sentido, serei para mim mesmo como 
um outro -já não sei muito bem quem fa.lou e quem ouviu. No 
âmago do presente e no exercício da palavra é que aprendo a compre
ender, porque todo sentido se dá a postmori. Pensar, no dizer do 
mesmo Ponry. "não é possuir objetos de pensamento, é circunscrever 
através deles um domínio por pensar, que portanto ainda não pensa
mos". Quando se trata do pensar, diz. Heidegger, e quanto maior for 
a obra objeto do pensar, mais rico será o impensado. O chamado 
progresso das idéias se dá obliquarnenre, pois cada idéia nova se torna 
diferente do que era antes de ser compreendida. A linguagem não é 

serva das significações. Logo, o escritor é, por definição, um profissi
onal da insegurança. 

Vtlém Flusser nos dá não mais do que piscas para rcsponc.lcr à 
pergunta desse pref.kio- se a língua cria a realidade c a poesia cria 
a lfngua, quem cria a poesia?- ao formular sua definição de poe-
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\ia: " oesia é o esforç_o do intelec~ e~ ~ersação de criar líf\:" 
gua". A resposta não é dada pelo esforço, a resposta está no esforço. 
Flusser aproxima-se do poeta: não quer formalizar os seus pro
blemas, para não esterilizá-los. Não deseja criar sistemas 
consistentes, porque o preço da consistência é a improdutividade. 

Em contrapartida, pretende sempre provocar novos pensamentos 
c ampliar a conversação. 

Assim, os óculos dos capítulos de Llngua e rea/idtuk formu
lam os axiomas geradores da sua concepção: a língua _tforma, cri~~ 
prop~g!!"ealidade. . 

Tais axiomas não implicam recusa da realidade. Conanuam 
existindo o conhecimento, a realidade e a verdade- a_penas, o co

nhecimento deve ser visco como menos absoluto do que nossas 
filosofias pretendem, a realidade, como m~nos fundamental, e a 
verdade, como menos imediata. A sabedoria dos antepassados o 
confirma: lagos,; palavra, é o fundamento do mundo dos gregos 
pré-ftlosó6cos; nama-rupa, a palavra-forma, é o fundamento do 
mundo dos hindus pré-vediscas; hachem hacatÚJch, o nome santo, 
é o deus dos judeus-e o Evangelho começa dizendo que no ctmz~ço 
era o Verbo. 

A sua fi.losofia não é exatamente neo-nominalista, embora beba 
dessa fonre. Trata-se de pensamento que encara o enigma sem 
desfazê-lo. As palavras são "uma coisa no lugar de ou era". As p_ala
vras, todas, são metáforas. Elas substituem, apontam, procuram, 
mas o quê? A resposta ingênua: a realidade. A resposta sofisticada: 

nada. A resposta de Flusser é outra: "já que as palavr~_ª(Nruam 
para algo, substituem algo ~rocuram algo além da língua, não é 
possível falar-se deste algg". Esta resposta seria 6bvia se não fosse 
tão incômoda. Para ele, as palavras são pequenos portais de acesso 
ao desconhecido que se abrem quando abrimos a boca mas pelos 
quais não passamos, quedando-nos na soleira. 

Parece absurdo, porque só o que se faz é falar desse algo; mas, 
ao mesmo tempo, parece lógico, porque se as palavras estão no 
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lugar de outta coisa, é porque essa coisa-em-si, kantiana mente fa
lando, n_ã~ nos é acessível - se o fosse, não precisaríamos da~ p;1bvras. 
!'ortanto, há, sim, a coisa a que chamamos realidade, mas as pala
vras nos servem para tão só chegarmos perto dela. 

Gramática, Lógica, Matemática e Ciência continuam a ser váli
das, mas num sentido epistemológico restrito: nada afirmam da 
realidade em si, apenas de realidades tais como a portuguesa: "a fa
mosa correspondência entre frases ..!: realLdade não passa da 
correspondência entre duas frases idênticas. A verdade absoluta s~ 

. - . -- --- ,_ 
existe, não é aniculáv~rtanÇQ, n~ é CQ..IllE!eensível". A Hngua 
aparece como processo procurando superar a si mesmo, o que não 
aconteceria se houvesse uma única língua. Neste caso, talvez houves
se correspondência unívoca entre dado bruto e palavra; as regras da 
supo~ta língua única revelariam o aspecto interno das leis que regem 
a realtdade, enquanto essas leis desvelariam o aspecto externo das leis 
que regessem a língua. Com efeito, se existisse uma única língua e 
esta fosse o alemão, seríamos todos, brinca Flusser, kantianos. As 
regras da língua única seriam as categorias da razão pura, como deter
minara Kant. Todavia, não é o caso. 

Digamos, então, que a realidade está próxima do intelecto, mas 
não próxima o suficiente. O intelecto dispõe de uma coleção de ócu
los - as diversas línguas - para observar a realidade. Toda vez que 
troca de óculos, porém, a realidade difere, o que provoca perturba
ção: u~ ontologia que opere com sistemas substitufveis de realidade 
afigura-se intolerável. Çomo Vilém resolve o _pro_b~ema? Ele abando
na o conceito de realidade como co!:! junto de dados brutos, optando 
por entendc:_r que os dados brutos se realizam quando articulados em 
palavras: não são de fato realidade, ~ sim p;;tmcialidade. Flusser 
enxerga na ciência, tal como a conhecemos no O cidenre desde ~ 
Renascimento, uma~ lfn~~ na ual os dados brutos se reali'l.am 
~mo símbolos matemáticos. Por ser a ciên""ci;Üngua recente, a sua 
~ndependência da coisa-em-~i é evid~e, explicando a sensaçlío de 
rrrealidade que nos invade quando penetramos no território das ciên-
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cias exatas: "a ciência, long_e de ser váüda para todas as línguas, é ela 
própria uma língua a ser traduzida para as de~ais". 

O argumento nos leva ao dilema epistemológico da tradução. 
Se a tradução de uma formulação científica para um idioma como 

0 português for possível, isso significa que a coisa-em-si se tornou 
acessível. Da mesma forma, se a tradução de uma frase em portu
guês para o inglês (ou o tcheco, ou o hebraico) for possível, isso 
também significa que a coisa-em-si se tornou acessível. Entretanto, 

não é novamente o caso. 
Explorando as contradições internas dos problemas que en

frenta e evitando saná-las, o poliglota Vtlém Flusser entende que a 
recusa instintiva do monoglota de aceitar como equivalente o sig~ 
nificado de uma outra língua é sinal de repulsa sadia cont.ra o 
relativismo ontológico proporcionado pelo poüglotismo: aquele 
que não fala "a língua da gente", ou que fala mais de uma lf~gua, 
deve ser suspeito, pois perdeu o fundamento firme da realidade 
que outra coisa não é do que "a língua da gente". O Eu não apenas 
pensa por meio da língua materna, mas ele a ama. Esse amor revela
se 0 último refúgio ante a relatividade da realidade, explicando em 
parte o poder irracional que o nacionalismo exerce sobre as mentes. 

Quantas línguas há? Q11<1.ntas "famílias" de línguas existem? Para 

ele, ~á três tÍROS de língua: fJ.!l:iP..!!.ais, aglutinantes e isolantes. Isso 
significa que existem três grandes tipos de mundo dentro dos qu~is o 
intelecto pode viver. Enquanto a civilização ocidental se constrÓI so
bre 0 território das línguas flexionais, a civilização oriental constrói-se 
no território das línguas isolantes. E há ainda um mundo que não é 
nem ocidental nem oriental, mas aglutinante, como o dos esquimós. 

A cada Üngua corresponderia um cosmos diferente. Aguilo 
a que chamamos realidade é língua: determinada lingua. A his
tória do pensamento humano seria, no dizer de Wittgenstein, a 
coleção das feridas que esse pensamento acumulou ao precipi
tar-se contra as fronteiras da língua. Toda língua representa um 
montinho de cinzas que espelham um proces~o, mas já não fa-

' 
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?_~!P .. !:n~!~Jlª-rt~ (,t~k_: __ "a língoa exteriorizada, isro <.:, <:I vliiJ.ar,:.ão, é 
realidade ultrapassadà'. A língua, em seu avanço ;I p.1rrir da pos
sibilidade em direção ao potencial, deixa para trá~. como cinzas, 
a civilização, isto é, a realidade ultrapassada. 

A_ língua náo só produz !ealid~de como propaga n:alidade, di

ficl:4J;ando~a_cQ_~_E!'~~~S~? ~-S~;l origem. A natureza existe: pedras, 
estrelas, chuva, árvores, fome, ~ão fi:!lôm~~?s reais exatamente por
q!l-e:_sã9 pal?-'{ras. A!; relações entre esses fenômenos e nós rambém 
são reais, porque formam frases. A realidade só pode ser real para 
nós se a soletramos primeiro: antes disso, apenas se balbuciam ter
rores inominados. 

"De quem é a ve:z~, pergunta o jogador na mesa de pôquer, 
apenas para que alguém responda: "normalmente é de quem per
gunta~. A pergunta contém a resposta e a resposta é um espelho 
côncavo. A língua produz, contém e propaga a realidade, porque a 

.~~_!J.~d_t:; sJa m~~!ll:~ ~- U~iJ:pal~:v__ra, assim como "existência~ e "exis
tir" são palavras que retornam sobre as próprias pegadas. 

3,<E_~!!hte~_:!o n~_o _irnp_lic_~ :S_olip_si~~o_ ou ap!='calipcismo, pessimis
llli!..9J!..nij_liffi}p. Reconhecê-lo implica acompanhar o movimento 
das coisas, vendo com carinho em cada pal.avra, como queria Vilem, 
"obra de arte projetada para dentro da realidade da_ conversação a 
partir do indizível, em cujo aperfeiçoamento colaboraram as gera
ções incontáveis dos intelectos em conversação e a qual nos é confiada 
pela conversação a fim de que a aperfeiçoemos ainda mais e a trans
mitamos aos que virão, para servir-lhes de instrumento em busca 
do indi2ível". 

Vilém Flusser aprendeu com Husserl que a vida não é desco
berta; que a vida é Sinngeben- isto é, doação de significado ou, 
numa palavra: poesia. Que a vida é uma reverente e espantada no
meação dos fen6menos. 

l. Gll8taYO Bernardo é professor de Teoria da Literatura na UERJ o·'""" du , ... ,_,;., ,1 dúm'd. 
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