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RESUMO: Tendo como ponto de partida o pensamento de Michel Foucault, mais precisamente, 

sua definição de literatura – espaço vazio, brancura essencial, fábula dita em linguagem de 

ausência; duplicação; negação; assassinato; transgressão – para analisar um escrito 

contemporâneo específico, que nos permite entender um certo de tipo de texto, hoje 

chamado literatura, a saber: ‘White Spaces’ (1980), trabalho pouco conhecido do 

escritor norte-americano Paul Auster, definido pelo próprio como de gênero 

inidentificável e texto-ponte entre a poesia e a prosa. Ao modo de uma composição 

musical, o autor institui uma rítmica que permite um triplo olhar: sobre a historicidade 

emergente no século XIX, no campo da literatura; os sinais indicativos desta; e o seu 

potencial ficcional e teórico - este último ainda ignorado por seus críticos. Posto isto, 

delineia-se o objetivo do trabalho: a leitura de ‘White Spaces’, visto como paradigma do 

que é a literatura para o autor, em termos conceituais e ficcionais.  

Palavras-chave: Paul Auster. Poesia. Espaços Brancos  

‘White Spaces’ aparece inicialmente em Disappearances: selected poems 

(1988), primeira antologia poética do escritor norte-americano Paul Auster. No entanto, 

trata-se da terceira e definitiva versão de dois outros textos: ‘Happiness or a Journey 

Through Space: Words for One Voice and One Dancer’, publicado na revista literária 

Grosseteste Review, em 1979, e ‘Space: a Dance for Reading Aloud’, de 1980, reunido 

no livro White spaces
3
 (1980). ‘Happiness or a Journey Through Space’

4
 sucede a um 

período de crise: pessoal e artística. O casamento com a também escritora Lydia Davis 

acabara e o autor, com cinco livros de poesia publicados e um importante prêmio 

literário por esta
5
, não conseguia mais escrever. O ensaio de um balé coreografado pela 
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namorada de um amigo sela as pazes de Auster com a palavra e indica o novo caminho 

a seguir: dedicação exclusiva à prosa.  

Se ‘HJTS’ marca a transição de uma forma a outra – a partir deste texto Auster 

não mais publica poesia – White spaces a ratifica: trata-se do primeiro livro em prosa do 

autor - entendida como tudo o que o autor produziu fora dos limites do verso e da 

estrofe. Compõem o opúsculo, dois ensaios apresentados anteriormente em revistas 

literárias e anos distintos – The Death of Sir Walter Raleigh’, de 1975, e ‘Northern 

Lights: The Paintings of Jean Paul Riopelle’, de 1976 – e um texto de gênero 

inidentificável – não é poesia, nem prosa narrativa – ‘Space: a Dance for Reading 

Aloud’, na verdade, a segunda versão de ‘HJTS’.  

Oscilando entre a poesia e a prosa, embora visivelmente caminhando em direção 

à segunda, ‘SDRA’ não só mantém este movimento pendular dos gêneros, mas também 

a arquitetônica original: construção textual em vinte e seis seções variáveis, não 

numeradas, separadas por espaços brancos, cada uma compondo um único parágrafo e 

obedecendo a determinado padrão rítmico. Mudanças significativas são empreendidas 

nele, a começar pelo título – não mais indicando tratar-se do estado de uma consciência 

plenamente satisfeita, de uma viagem através do espaço, mensagem destinada a uma 

voz e a um dançador, mas a inscrição do próprio espaço, correspondente a uma dança 

para ser lida em voz alta, tal qual o uso de dois pontos e o subtítulo dado sugerem; 

reconfiguração praticamente inteira da segunda seção; inserção, na terceira, de duas 

frases, aumentando com isso a sua extensão; pequenas variações e substituições – um 

substantivo plural tornado singular e a troca de uma vírgula por um ponto continuativo.  

O mesmo pode ser notado em ‘WS’: o texto é rebatizado com um título mais 

curto e oblíquo; vocábulos e frases são excluídos e/ou substituídos por outros. A maior 

parte das alterações feitas em ‘SDRA’ são mantidas, porém, quatro seções são deixadas 

de fora: décima quarta, vigésima terceira, vigésima quarta e vigésima quinta. Esta 

terceira versão destaca-se por ser uma escrita mais refinada das peças anteriores, 

especialmente em relação à primeira, um tanto ingênua e singela, como se plasmada por 

um escritor em formação, apesar de seu autor ser poeta experiente.  



 

 ‘HJTS’ foi, nos termos do autor, uma “revelação”; “epifania”; “imensa 

felicidade”, “libertação”; e “um tremendo alívio” (AUSTER, 1996, p. 275-276). O 

repertório semântico intenso e excessivo não é à toa, como descrito por Auster em 

Winter journal (2012), era o momento mais negro da sua vida, e a visão de oito jovens 

dançarinos se movendo no ar, quatro homens e quatro mulheres, na casa dos vinte anos, 

num ginásio escolar em Manhattan, literalmente o salvou, pois o convenceu de ser ainda 

um escritor: ‘by the time the performance was over, you were no longer blocked, no 

longer burdened by the doubts that had been weighing down on you for the past year’. 

[…] (AUSTER, 2012, p. 223-224).  

Neste primeiro momento, trata-se de uma abertura inesperada de possibilidades, 

da expressão de uma alegria exagerada, da tentativa do autor verter em palavras a 

experiência do espetáculo visto. Seu empenho é em escrever, mesmo a coisa mais 

trivial, sem negligenciar nada. Tudo é essência, significativo, e impele o escritor a 

seguir adiante. Nenhuma circunferência pode ser traçada (ainda): o autor foi acometido 

por um repentino surto de atividade, é preciso mover-se em sua direção, sem 

contenções; submeter-se ao acaso e ao imediato. ‘SDRA’ mantém o caráter arrebatador 

de ‘HJTS’, apesar de menos intenso.  Nele já se notam aspectos e tendências acentuados 

na terceira versão, como, por exemplo, a falta de espaço para impressões vagas – 

importa de fato a experiência de trabalhar o texto prévio, a reconstituição de eventos e 

afetos outrora reconstruídos; o caminhar metódico e contido; a descoberta gradual de 

uma nova forma de expressão – há uma nítida consciência do autor de que algo havia 

mudado para ele, embora este presente seja tão misterioso e indefinido quanto o futuro.  

Já em ‘SDRA’, o gesto de escrever assume novos contornos, todavia a plenitude 

só é alcançada em ‘WS’: não mais impulso, arrebatamento, mas a desaceleração dos 

passos; a inquieta vigilância; o movimento lento pela superfície das coisas; a hesitação 

diante delas; a necessidade de um novo olhar sobre elas como se tivessem escapado e 

fossem tão somente sombras do que realmente eram. Neste terceiro estágio, a contenção 

é necessária. Como Tchekov e Joyce, Auster anseia por os acontecimentos falem por si; 

almeja o detalhe exato que tudo dirá, e paradoxalmente, autoriza o máximo a 

permanecer não dito, como a dizer com isto ser ele incapaz de expressar plenamente a 



 

experiência alegada. Como os homens, a fala é um instrumento imperfeito, perifrástico. 

Por isso, a exclusão de algumas seções em ‘WS’: apesar do automatismo inicial, a 

escrita pede certa prudência; elementos microscópicos precisam ser fortalecidos; outros 

modificados, inseridos e cortados para deixá-la mais forte. Mesmo para o escritor é 

difícil estar diante de seu texto e não querer atacá-lo com um lápis ou uma caneta. As 

três versões são exemplos dessa ação “destruidora”, e também de uma constatação 

muito simples, até mesmo óbvia, mas digna de apreço: apesar de todas as objeções, um 

dia, as partes desconsideradas parecerão adequadas, e o autor se sentirá feliz por não tê-

las desprezado.  

Ciente disso, Auster publica as três versões, e não abre mão de inserir na 

antologia de seus poemas um texto de gênero algum, tampouco de recolher nela a 

terceira modelagem, reduzida a vinte e duas seções, e manter uma rítmica que varia 

conforme a extensão das seções e a expressão dos fraseados, ao modo de uma 

composição musical
6
. Exceto as seções onze (discrepantemente a mais longa) com trinta 

e sete linhas, e dezenove, com trinta e duas, as demais variam entre duas e dezesseis, na 

seguinte alternância (entre crescendo [<] e diminuendo []), que acarreta alta 

variabilidade na dinâmica musical do texto, aqui vista levando em consideração o 

original em inglês:  

2 linhas – 1 seção 4 linhas – 2 seções 8 linhas – 4 seções 10 linhas – 9 seções 

3 linhas – 1 seção 6 linhas – 1 seção 9 linhas – 2 seções 13 linhas – 1 seção 

16 linhas – 1 seção 32 linhas – 1 seção 37 linhas – 1 seção 

Tal leitura coaduna-se com a visão do autor em relação ao seu próprio trabalho: 

acompanhamento musical para dançar. A definição é muito pertinente: ‘WS’ (e também 

suas demais variações) é a tentativa de o autor decantar a consistente sensação dos 

afetos a dominá-lo após assistir a um ensaio de balé. Para essa celebração, Auster segue 

uma mecânica muito particular de escrita: escrever não a respeito do visto, mas daquilo 

não mais possível de ser percebido pela visão. Enquanto escritor, sua tarefa é dar ao rico 

produto de sua vida interior uma realidade exterior; apresentar como ideia, 

pensamentos, percepções privadas insuscetíveis de provas; fazer do texto e de si 
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expansões poéticas. Evidencia-se aqui o que Deleuze exprime sobre o problema de 

escrever que, segundo ele, “é também inseparável de um problema de ver e de ouvir. [E 

justamente] por isso há uma pintura e uma música próprias da escrita, como efeitos de 

cores e de sonoridades que se elevam acima das palavras.” (1997, p. 9).  

Este modus operandi, contudo, não é exclusivo de ‘WS’. Na poesia, anterior a 

ele, Auster já o empreendia, assim como realizará na prosa por vir. A novidade está em 

por meio de um texto de gênero inidentificável articular, sem o recurso das referências 

explícitas e nominais, duas figuras centrais no conjunto da sua obra: o poeta e o 

prosador. Estes se encontram nas entrelinhas, um sendo apresentado e o outro saindo de 

cena. Para fins deste trabalho citamos, respectivamente, apenas as seções quatro e cinco:  

Peço a quem quer esteja ouvindo essa voz que esqueça as palavras que 

ela diz. É importante que ninguém ouça com muita atenção. Quero 

que essas palavras sumam, por assim dizer no silêncio de onde 

vieram, e que nada reste além da lembrança de sua presença, penhor 

do fato de que um dia estiveram aqui e não estão mais aqui e de que 

durante sua breve vida elas pareceram não tanto estar dizendo 

qualquer coisa em particular quanto ser a coisa que estava 

acontecendo ao mesmo tempo em que um certo corpo se movia por 

um certo espaço, que se moviam junto com tudo o mais que se movia 

(AUSTER, 2013, p. 319).  

 

Algo começa, e já não mais é o começo, mas outra coisa, que nos 

impele para o coração da coisa que acontece. Se súbito parássemos e 

nos perguntássemos, 'Aonde estamos indo?', ou 'Onde estamos agora', 

estaríamos perdidos, pois a cada momento não estamos mais onde 

estivemos, mas nos deixamos para trás, irrevogavelmente, num 

passado que não tem memória, um passado infinitamente obliterado 

por uma noção que nos transporta ao presente (AUSTER, 2013, p. 

321). 

Chama a atenção o termo voz. Até a terceira seção, uma voz em off fala. Dela 

não se sabe nada, nenhum traço de sua fisiologia ou biografia é desenhado. É como se 

ela estivesse dizendo, com sua separação e distanciamento do corpo físico, que a 

escritura leva a um abortamento do Eu. É uma voz anônima, e não uma identidade 

marcada, a responsável por trazer a presença das coisas e diminuir o espaço entre 

enunciador e enunciado.  

Se uma voz em off fala nas três primeiras seções de ‘White Spaces’, é o poeta a 

anunciar-se na quarta. Pedir aos ouvintes da voz para esquecer as palavras ditas por ela 



 

é um modo do autor provar a si mesmo que escrever já não é mais um problema, 

embora se torne uma questão contundente: ele foi apanhado na armadilha da sua própria 

escrita, e agora precisa lutar com tudo envolvido nesse processo outra vez, inclusive a 

sua própria morte (possibilidade confirmada na quinta seção). Por isso, recomeça como 

se fosse a última vez. Não apenas o poeta volta a escrever, anunciando nessa volta o seu 

próprio fim, mas também uma nova figura entra em cena: o leitor, tomado como 

ouvinte. Ao se dirigir a este por meio de uma súplica, o poeta supõe ser igualmente 

ouvido. Portanto, acredita que sua fala será levada a sério. Com isso, ‘WS’ se converte 

no espaço onde duas subjetividades se encontram: a de quem fala/escreve e a de quem 

lê/ouve. Cabe ao leitor/ouvinte explorar as combinações, os jogos, modelos, disfarces e 

sentidos possíveis desse estranho escrito no qual foi inserido e onde outra nova forma 

sutilmente emerge: o prosador. Não sem propósito, Auster se refere a 'WS' como texto-

ponte: ele é passagem obrigatória do poeta para o prosador.  

A quinta seção expõe as questões levantadas na quarta mais claramente, embora 

o tempo todo se tenha a impressão de um silêncio – enterrado profundamente nas 

palavras – marcá-la: uma quietude misteriosa ronda cada uma de suas sentenças; uma 

espécie de gravidade que faz o leitor sentir a passagem do tempo, ou melhor, o 

movimento dos passos mesmo quando nada é dito. Em ‘WS’, o passo é um tom 

importante para o entendimento da obra. Esta é uma lição dada pelo poeta. Em um dos 

versos de 'Spokes' (“Raios”), primeiro poema publicado por Auster, este diz: "O canto / 

está no passo" (AUSTER, 2013, p. 49).  

O poeta continua a falar, na quinta seção, para dizer que o acontecido no dia 

seguinte ao ensaio de balé não tem nenhuma ligação com o feito antes: a poesia chegara 

ao fim, mas o presente permanece inconcluso, não se sabe ainda qual será o resultado 

deste algo novo iniciando. Na verdade, a consequência não importa, mas, sim, o triunfo 

do escritor: ele transcendeu a si mesmo, compreende-se melhor e a sua potência 

ficcional. O importante de fato é a sua vitória inteira, incluída neste êxito a poesia, 

terreno no qual foi muito bem sucedido. Este novo escritor não desperdiça nada, 

espelha-se no seu próprio passado e continua desejoso do mundo tal qual trazido a seus 

olhos, apesar de consciente do fim de uma era. Aliás, o poeta parece estar cônscio disso 



 

desde sempre. Os versos finais de 'Obituary in the Present' (“Obituário no Presente”) 

são proféticos: “[...] se começa, acabará [...] como se jamais tivesse começado [...]" 

(AUSTER, 2013, p. 290-291).  

Da sexta seção em diante, não fica muito claro o que de fato fala no texto. Com 

tantas vozes ecoando, a imagem de um abismo de Eus se desenha na mente. Uma mise 

en abyme de Eus, poderíamos dizer. Ou seja, multiplicação do Eu em diversas 

instâncias enunciadoras, a partir de uma dispersão calculada que permite compreender 

tanto a mobilidade quanto a instabilidade a nortear o Eu.  

 Das vinte e duas seções de ‘WS’, a décima segunda é para nós a mais difícil, e 

também a mais interessante. Densa e obscura exige tanto do leitor, que é quase 

impossível - se não o for de fato - a este apreender todo o seu sentido, mesmo após 

várias leituras. Chega-se a pensar ter sido escrito em código. É preciso um 

conhecimento profundo da obra de Auster e de sua biografia - não por esta explicá-la, 

mas porque ela também é ficcionalizada - para preencher os vácuos e saltar os abismos 

característicos de sua geografia. Trata-se de uma análise intimamente ligada a 

experiência de ler Auster. Não estamos imaginando nada, mas acessando o histórico de 

nossa prática com a produção literária do autor.  

 Inteligente e atordoantemente escrita, a seção doze apresenta em poucas palavras 

o passado, o presente e o futuro de seu autor (a sua história), contrastando vivamente os 

três tempos e os fatos neles ocorridos. É uma aventura real nesses três períodos da 

trajetória literária de Auster. Não há mapas que levem até eles. O leitor terá de desenhá-

los por sua conta e risco.   

Ousamos dizer: a décima segunda seção de 'WS' é central, justamente por fazer 

pensar a totalidade. No texto em questão, e em todos os de Auster, esta jamais pode ser 

revelada – é como a relação entre pergunta e resposta, aquela sempre feita e esta nunca 

dada. A resposta nunca é suficiente, é preciso sempre avançar mais. A totalidade é uma 

ideia, e como tal, só pode ser mostrada em fragmentos – eles fornecem a visibilidade. O 

mesmo acontece com as palavras: elas permitem ler o texto, e não o contrário. Logo, 

texto é o lugar onde a palavra evolui, mas, ao avançá-lo, é a palavra, no vácuo ou 



 

espaço existente entre uma palavra e a seguinte, que torna a leitura possível. Esta ocorre 

na brancura entre as palavras, pois recorda o espaço maior onde evoluem. 

 Outro ponto a destacar na décima segunda seção é a própria forma de 'WS': 

hesitando entre a poesia e a prosa, evidencia que a crise não se restringe à 

impossibilidade do autor escrever, mas questiona a própria noção de gênero: a ideia de 

toda obra obedecer a uma forma codificada e a leis de composição para cada tipo de 

texto literário é, em 'WS', questionada. Confirma-se assim a ideia da modernidade 

marcar não só a dissolução dos gêneros, mas também a percepção da literatura abolir as 

fronteiras internas do escrito.  

 Laura Riding (1901-1991) pôs em prática, antes mesmo de Auster, essa ruptura. 

Seu texto, The telling (1973), escrito após um longo silêncio, redigido em prosa densa e 

altamente obscura, curto, dividido em parágrafos numerados, apresenta comentários, 

comentários de comentários, notas, adendos, que detalham muitas de suas conclusões 

anteriores, assim como diversas questões literárias, políticas e filosóficas. André Gide 

fornece outro bom exemplo de fratura, Paludes é o livro escrito pelo narrador – Paludes 

ou Journal de Tityre – e também aquele carregado pelo leitor – Paludes – de André 

Gide, igualmente na forma de diário. Ou seja, livro dentro do livro, diário dentro do 

diário, tal qual a peça dentro da peça vista em Hamlet. A encenação de Hamlet funciona 

como um espelho acusador, no qual o crime do rei e a traição da rainha possuem dupla 

função: pôr à prova a culpa de Claudius e levar Hamlet à ação. Além disso, atesta o 

poder da representação teatral agir sobre a realidade e modificá-la.  

Shakespeare, Riding, Gide, Auster, cada um a seu modo, mas por meio de 

recursos muitas vezes parecidos, problematizam, como desenvolvido por Lucien 

Dallenbach, em Le récit spéculaire (1977) o livro (ou o texto) e a sua produção; a 

construção do escrito e do escritor.  

‘White Spaces’ pode ser descrito como uma viagem, mas aquele a empreendê-la 

está parado, ancorado no silêncio do quarto onde escreve e sempre esteve desde o início 

de sua jornada. Assim lemos na décima terceira seção: "Permaneço no quarto em que 

estou escrevendo estas palavras" (AUSTER, 2013, p. 329). Sozinho em seu quarto, o 

escritor pensa. Seu pensamento compõe uma jornada para algum lugar fora desse 



 

espaço, tem a ver com ele, mesmo não saindo de seu interior. Por isso, o prosador por 

vir – e já se manifestando – exclamar na referida seção: “É uma jornada através do 

espaço, mesmo que eu não vá a lugar algum, mesmo que termine no mesmo lugar de 

onde parti” (AUSTER, 2013, p. 329).  

A imagística do quarto é nevrálgica em ‘WS’(e em toda a obra de Auster): não 

se trata absolutamente de uma consciência hermética, da representação do sofrimento 

mental daquele a habitá-lo; ao contrário, é um convite para quem nele está voltar a sua 

atenção para o exterior, para o mundo além dele, metaforizado na luz vazando das 

janelas, tal qual nos quadros de Vermeer, ou na claridade que não invade o quarto, em 

Quarto em Arles (1888-1899), famoso quadro de Van Gogh (igualmente com três 

versões).  

Todavia, há uma sutil diferença entre as mulheres de Vermeer em seus quartos e 

aquele a escrever no quarto de Auster: enquanto aquelas, sozinhas em seus aposentos, 

com a luz forte do mundo real jorrando por uma janela (aberta ou fechada), na 

imobilidade de suas solidões, são uma evocação quase dolorosa do dia a dia em suas 

variáveis domésticas, o escritor sozinho em seu quarto traçado por Auster é a imagem 

da felicidade de quem está prestes a descobrir uma verdade terrível e inimaginável, e se 

rejubila com esse novo poder outorgado por si mesmo: sublime alquimista capaz de 

transformar o mundo a seu bel-prazer – se a verdade por alcançar é terrível e 

inimaginável, o é simplesmente porque ele diz ser.  

A sensação experimentada pelo escritor no quarto de Auster, e que ele leva seus 

leitores a sentir também, é igualmente diferente da impressão passada pelo quarto pintado 

por Van Gogh: embora o artista diga não haver nada nele com os postigos fechados, tudo 

nele está obstruído – uma cama bloqueia uma porta; uma cadeira bloqueia outra porta; a 

janela está fechada – não se pode entrar nele, tampouco sair. Sufocado entre os móveis e 

os objetos do cotidiano, ali presentes, há um grito de dor e aflição de quem o ocupa e foi 

forçado - por conta própria - a habitar. O mundo real termina na porta atrás da barricada; 

o do artista começa neste espaço fechado, impenetrável e de profunda solidão: o quarto 

não é só a imagem da solidão de um homem, mas a substância dessa solidão. Pesada e 

irrespirável, tal solidão só pode ser apresentada nos seus termos, assim visualizado na tela 



 

do artista. A solidão de Auster é de tipo diferente, irradia-se para fora do quarto, mesmo 

não saindo dele. Ela não só é capaz de atravessar paredes, como também é capaz de 

derrubá-las. A seção quatorze é emblemática das afirmações feitas:  

Caminho entre essas quatro paredes, e enquanto estou aqui posso ir 

aonde quiser. Posso ir de um extremo ao outro do quarto e tocar 

qualquer uma das quatro paredes. Ou até todas as paredes, uma depois 

da outra, exatamente como quiser [...] A luz, que vaza das janelas, 

nunca projeta duas vezes a mesma sombra, e a cada momento eu me 

sinto a beira de descobrir alguma verdade terrível, inimaginável. São 

momentos de grande felicidade para mim (AUSTER, 2013, p. 330-

331).  

Embora as palavras ‘solidão’ e ‘memória’ não sejam mencionadas, são temas 

implícitos porque intimamente ligados à imagística do quarto. Ao lermos as seções treze 

e catorze, sentimos o escritor se descolando simultaneamente para dentro de si mesmo e 

para fora do mundo. Entre quatro paredes, ele experimenta uma súbita consciência: 

mesmo sozinho em seu quarto, na mais profunda solidão, ele não está só, ou melhor, ao 

tentar falar/escrever a sua solidão (o escritor precisa estar só para escrever), ele torna-se 

mais do que apenas ele mesmo, mas vários outros. Único lugar do mundo só seu, o 

quarto, espaço tão particular, não só o liga ao resto da humanidade como – em sua 

escuridão mágica – tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Neste exato momento, 

quando as coisas acontecem, a memória surge, não apenas como ressurreição de um 

passado particular, mas principalmente como uma imersão no passado dos outros, i.e., na 

história, da qual o escritor é tanto testemunha como participante e observador à distância. 

Tudo está presente na mente do escritor, ao mesmo tempo; cada coisa reflete a luz de 

todas as outras, a sua única e inexpugnável radiância.  

 Se há um motivo para o escritor estar no quarto escrevendo é porque há algo 

dentro de si que anseia por ver tudo novamente, saborear o caos das coisas em sua crua 

e imediata simultaneidade. Contudo, a escrita disto é difícil, lenta e delicada: a caneta 

não é capaz de alcançar as palavras descobertas no espaço da memória. Algumas foram 

para sempre perdidas, outras talvez possam ser lembradas, para novamente escaparem. 

Não é possível ter certeza de nada. A única certeza possível é do texto, todo livro na 

verdade, ser sempre uma imagem de solidão. As palavras nele contidas representam 

muitos meses, até mesmo muitos anos da solidão do seu escriba. Logo, ao ler o trabalho 



 

escrito por outro, o leitor defronta-se com uma parte (ínfima) desta solidão, nela penetra 

e a torna igualmente sua. Um problema aqui se instaura, pois quando uma solidão é 

rompida, assumida por outros, ela deixa de sê-la para transformar-se numa estranha 

forma de companheirismo: o leitor é uma espécie de fantasma do escritor. Ele tanto está 

no quarto com ele como não está; coabita esse espaço, apesar de fisicamente ausente.  

Há nesta metamorfose suscitada pela solidão uma mecânica similar à da 

memória: tudo nela é o mesmo e outra coisa; é menos o passado contido nos homens do 

que a prova de suas vidas no presente; sensação física; marca impressa do passado a 

permanecer no corpo, e sobre a qual não se tem controle. Se um homem quiser estar 

realmente presente em seu entorno, ele deve pensar menos em si mesmo e mais no 

mundo diante de seus olhos. Ele deve esquecer a si próprio para estar lá, como uma 

forma de viver a própria vida sem perder nada dela. Desse esquecimento advém o poder 

da memória nos escritos de Auster.  

Ao final de ‘WS’ percebemos o gesto de escrever sendo sustentado por um 

silêncio quase total. Seja lá o que for dito será quando nada mais restar a dizer. Como 

Beckett, em Mercier e Camier (1970), Auster começa seu texto com pouco e chega ao 

seu fim com menos ainda. Ambos os autores, à sua maneira, caminham em direção a 

uma espécie de alijamento, e com ele guiam seus leitores aos limites da experiência 

estética. Diz Auster, nas seções vinte e vinte e dois: "Invocar coisas que nunca 

aconteceram é nobre, mas como é mais doce permanecer no reino do olho nu" [...] “feliz 

como estou neste exato momento” (AUSTER, 2013, p. 335-337).  

Termo cunhado pelo autor, reino do olho nu, refere-se ao espaço literário, lugar 

estranho plasmado a partir de palavras comuns, mas uma vez transpostas para o espaço 

em branco da folha perdem seu caráter familiar e cotidiano, deixam de ser o sistema 

transparente a permitir a compreensão entre os falantes para se tornarem os sinais 

indicativos dessa transgressão: as palavras vão além de si mesmas; tocam, desenham, 

mas, às vezes, ou muitas vezes, não em algo concreto. Transitam no entre, no sobre, no 

silêncio, na ausência. ‘WS’ não só sintetiza tais vestígios, como também as suas 

próprias marcas e as do corpus textual de Auster: indistinguível da vida do seu autor, ou 

melhor, do seu esforço por expressar-se; decantação de um afeto privado permitido aos 



 

outros visualizarem; disposição para a morte e o fracasso (existencial); reflexiva apesar 

de toda incerteza; curiosamente vago em oposição à intensidade das afirmações; 

composição musical feita de palavras; fruto das circunstâncias; situada no âmago da 

banalidade; revelação retroativa e futura de sua obra.  

As marcas não se limitam a estas, mas elas já abrem portas de análise mais 

radicais da obra de Auster, ainda não percebida por seus críticos: a poesia como o 

nascedouro da sua ficção; a potencialidade teórico-filosófica desta; um conjunto que 

canta em coro e precisa ser entendido nestes termos e em seus próprios; o conceito de 

prosa não mais limitado aos romances; a repetição, em diferença, de temas e do seu 

repertório semântico. Enfim, Auster ouvido em sua música e seguido em sua dança.  
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