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A ignorância, aliada à falta de caridade, é a fonte de todos os preconceitos.

Em 2010 publiquei na revista Disputatio uma recensão ao livro The Performance of

Reading, de Peter Kivy (1). O livro prometia uma teoria revisionária da actividade

de ler literatura, oposta à visão do senso comum actual. É prudente dar ouvidos ao

senso comum e aprender com a tradição, mas, por vezes, há crenças muito

difundidas e impregnadas que são simplesmente falsas. Comunidades inteiras

podem estar, e por vezes estão, erradas, iludidas, por exemplo quando

interpretam mal as evidências ou quando lhes escapa ou ignoram algum

pormenor importante. E frequentemente visões erradas geram mais visões

erradas, por isso é importante que a filosofia exponha e corrija os erros. O livro de

Kivy pretende opor-se àquilo que considera ser um erro na visão do senso comum

da leitura literária. Na altura, defendi que os argumentos de Kivy contra o senso

comum não eram suficientemente persuasivos para que abandonássemos essa

visão. Estava enganada.

A minha avaliação do livro de Kivy estava errada. Reli o livro e pensei de novo e

mais liberalmente sobre ele — e mudei radicalmente de opinião. Agora penso que

a visão geral de Kivy é não apenas persuasiva, mas também iluminadora de pelo

menos uma questão da ontologia da literatura e da ontologia geral que a atitude

do senso comum negligencia. Aqui espero corrigir o meu erro e fazer justiça ao

livro, sugerindo também um emprego produtivo da sua teoria principal na

ontologia da literatura (e da música) e na ontologia em geral.

Kivy começa por considerar a história da literatura e nota que a literatura tem

sido, durante a maior parte do seu passado, uma arte performativa: «toda a

literatura ficcional […] tem sido, durante quase toda a sua história, uma história

da literatura como performance» (p. 18). Kivy inicia a sua história com os poemas
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homéricos, «os textos mais antigos do cânone literário ocidental que são mais ou

menos amplamente lidos» (p. 7). Enfatiza que os poemas eram representados

perante uma audiência, tornando-os próximos da música. É importante notar que

Kivy segue, como é sabido, uma teoria platónica das obras musicais: as obras são

universais ou tipos; as performances são casos ou exemplos (p. 2). «[Uma] versão

da obra» (p. 3) será um exemplo de cada tipo. A ontologia da música que Kivy

adopta é relevante porque ele sugere que também a literatura — e não apenas a

literatura dramática mas também os romances modernos — é passível de um

tratamento ontológico semelhante. A sua questão principal é enunciada na página

4: «Parecer-nos-ia que o romance é um tipo. Mas quais são os seus exemplos?»

Kivy rejeita a ideia de que os exemplares do romance poderiam ser os exemplos do

tipo, tal como as partituras não são, para ele, os exemplos das obras musicais. Ele

considera então o caso das obras dramáticas: «Os exemplos dos tipos Hamlet e

Fantasmas são as suas performances» (p. 4). A sua tese principal é a de que «o

romance é uma arte da leitura, por isso segue-se trivialmente que os exemplos do

tipo Orgulho e Preconceito são as suas leituras» (ibid.). Ele toma «leitura» como

«um acto ou uma actividade: é uma acção realizada por um leitor» (p. 5). A sua

tese principal no livro é a de que as leituras são, elas próprias, performances, de

modo que «a ontologia das obras literárias é a ontologia tipo/exemplo das obras

musicais e dramáticas» (ibid.). Isto é, tal como os exemplos das obras musicais e

dramáticas são performances, também o são os exemplos de obras literárias lidas.

A visão de Kivy é apoiada por considerações históricas. A história da literatura,

explica Kivy, tem sido uma história de obras representadas. A leitura silenciosa é

um fenómeno relativamente moderno, também porque nos tempos antigos os

textos eram escritos sem separações entre as palavras (scriptura continua), o que

tornava necessário que fossem lidos em voz alta para facilitar o entendimento (p.

16). Kivy nota que a primeira referência a leitura silenciosa de que temos registo é

feita nas Confissões de Santo Agostinho (século IV d.C.), interessantemente quando

o autor alude à sua conversão: «Eu tinha posto de lado o livro contendo as

Epístolas de Paulo. Peguei nele e abri-o, e em silêncio li a primeira passagem em

que os meus olhos caíram» (p. 15). Porque Agostinho enfatiza que a leitura foi

feita em silêncio, tal sugere que a prática não era comum, conclui Kivy.
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A proposta de Kivy é então estender a ontologia de obra/performance, aplicável às

obras musicais e dramáticas, às obras lidas silenciosamente, isto é, a obras

literárias modernas como os romances. Ler em silêncio é «uma performance de

outro tipo, uma performance silenciosa, mas claramente reconhecível como

performance» (p. 18). Portanto, a história da leitura literária pode ser vista num

continuum, desde a leitura em voz alta até à leitura silenciosa, isto é, desde ser

representada em voz alta até ser representada em silêncio para si próprio. E o

romance pode ser visto, também, num continuum com as obras dramáticas, ambos

pertencendo à categoria das artes performativas, como a música.

Uma dificuldade da proposta de Kivy é que, ao contrário das obras musicais, nas

quais a apreciação da performance pode ser claramente separada da apreciação da

obra, no caso das obras lidas em silêncio esta separação é mais difícil de se fazer.

Enquanto na música faz sentido dizer que gostamos de uma obra mas não de uma

performance particular, não é plausível dizer de uma obra literária que não

gostamos de uma certa performance/leitura silenciosa de uma obra de que

gostamos: só faz sentido referirmo-nos à própria obra como objecto de apreciação

e às suas interpretações (semânticas). Kivy parece ver sempre uma distinção clara

entre obra e performance (silenciosa) como objectos de apreciação: «há aqui dois

objectos de apreciação: a obra literária e a performance da sua leitura, tal como, na

performance musical, há a apreciação da obra e a apreciação da performance» (p.

21). Penso que aqui talvez Kivy esteja a levar a analogia demasiado longe. Na

minha opinião, é razoável ver a leitura como uma forma de performance no sentido

em que a leitura é uma interpretação, uma «tradução», uma perspectiva da obra,

realizada pelo leitor. O leitor é um actor no sentido em que «realiza» a obra. No

entanto, penso que não é muito natural ver a performance silenciosa como objecto

de apreciação da mesma maneira que a performance musical é apreciada. No caso

literário, tudo o que julgamos, quando julgamos a leitura de uma obra, é a

interpretação (a visão) que oferece da obra, não a própria acção de leitura. Nos

casos musical e dramático, julgamos a acção de realizar, de representar a obra.

Mais produtiva, na minha opinião, é a contemplação de Kivy da

leitura/performance mais simplesmente como uma versão da obra: «Uma

performance é uma versão da obra representada» (p. 61). Neste caso, uma

performance exibe um entendimento, uma visão, uma interpretação da obra. E,
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mais significativamente para a ontologia, esta análise da leitura/performance como

uma versão da obra deixa aberta a possibilidade de uma concepção revisionária da

própria distinção tipo/exemplo. Isto pode ser explicado se se tiver em conta o que

acho difícil na distinção, quando pensamos em obras literárias. Kivy começa com a

premissa de que «o romance é um tipo» (p. 4), para então sugerir que as

leituras/performances são os exemplos. Mas o que é este tipo, então? O que é o

romance? Uma maneira de responder é dizendo que o romance é, ou existe em,

cada versão (lida) sua. No entanto, parece plausível dizer que um romance existe

mesmo quando não é lido (imaginemos um romance que nunca ninguém lerá). O

romance existe, mesmo que nunca seja «representado», no sentido de Kivy.

Todavia, a leitura por parte do autor da sua própria obra, enquanto a escreve, é já

uma versão, por isso todos os romances têm pelo menos um exemplo (uma

leitura). Mas há talvez uma outra resposta mais esclarecedora. Podemos dizer que

a obra existe apenas nos seus casos/versões, no sentido em que as versões são

tudo o que temos da obra. A obra, o tipo, é apenas uma abstracção, ou traduz

talvez uma maneira de falar que não é claramente separável de um discurso sobre

exemplos. Lemos a obra quando lemos uma das suas versões, a obra existe nas

suas versões. Talvez a literatura nos esteja a ensinar que não temos sempre de

distinguir de forma exacta entre exemplos e tipos.

A analogia que Kivy finalmente propõe é a «de uma leitura silenciosa de um

romance com a leitura silenciosa de uma partitura musical» (p. 63). Para Kivy a

performance «é contar uma história no ouvido da mente» (ibid.). De novo, a

analogia com a música é clara. Tal como as performances são «versões» das obras,

cada leitura de um romance concretiza uma versão sua. Kivy oferece um exemplo

eloquente da música, o das Variações a partir de um tema de Haydn, de Brahms, obra

que (explica Kivy) existe em duas versões, 52a, para dois pianos, e 52b, com

arranjo para orquestra. Kivy elucida que estas são «versões diferentes da mesma

obra» (p. 76). O exemplo é esclarecedor, porque cada versão (52a e 52b) pode ser

vista como um tipo (do qual cada performance será um exemplo), ou como um

exemplo (do tipo Variações a partir de um tema de Haydn). Então, de novo, a

demarcação entre tipo e exemplo mostra-se, pelo menos, imprecisa. A visão de

Kivy convida-nos a questionar uma distinção da ontologia geral.

Obrigada a Peter Kivy pelo seu livro. Apresenta uma história e análise da leitura
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literária concisas e convincentes, desde o seu início mais famoso com os poemas

homéricos até ao romance moderno, uma forma artística relativamente nova que

já não exibe as características auditivas, mais musicais, da literatura dos tempos

idos, mas que preserva (de acordo com Kivy) a sua natureza essencialmente

performativa.

(1) Morais, Inês. The Performance of Reading: An Essay in the Philosophy of Literature, de Peter Kivy.
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* Versão original da recensão em inglês. Tradução da autora.




