
Note -se bem

Publicado
em 1844, "Prefácios"

é, como o título indica, uma

colecção de inlroduções,
embora neste caso introduções
a livros inexistentes. O autor

textual, Nicolaus Notabcnc (um
dos vários pseudónimos ou quase-
heterónimos de Kierkegaard), é

um homem a quem a mulher faz
nolar que escrever livros conslilui
uma "requintada infelicidade",
uma vez que o autor dedica tanta
ou mais atenção aos livros que à

família. Querendo agradar à senhora

Notabene, Nicolaus decide então não

redigir mais livros, apenas prefácios.
Prefácios a livros imaginários.
O movimenlo que suscila esles

"prefácios" é, por isso, duplo. Por um
lado, trata- se de uma tentativa de

resposta à dúvida sobre a "validade
estética" (e não apenas estética)
do casamento, assunto que muito

inquielava Kierkegaard. Por oulro,
é a maniíeslação de um go/o da

escrita que se converte cm teoria
dos géneros textuais. Como escreve,
na introdução, Elisabctc M. de

Sousa, a multiplicidade de géneros

c uma característica importante
do texto kierkegaardiano, atreito
a introduções, epígrafes, exórdios,
adendas ou posíácios. Nolabene

apresenla os oilo prefácios como
exercícios de "emancipação" do

prefácio, que se tornariam assim uma
"forma de pensamento lírico" . Mas na
verdade um dos prefácios, o sétimo,
foi concebido como introdução a

um livro concreto, "O Conceito de

Angústia" (1844). F os outros não

são textos "líricos", antes sátiras e

paródias: à igreja da Dinamarca,
ao jornalismo, à confusão entre
filosofia e teologia, aos intelectuais

dominantes, aos hegelianos

dinamarqueses e a llegel. Divertidos

mesmo quando obscuros (o aparato
crítico desta edição, parceria entre

as Universidades de Lisboa e de

Copenhaga, esclarece alusões e

citações) ,
estes textos combativos são

Lambem avisos, avisos em forma de

"nolabene", "nole-se bem".
Nicolaus Notabcnc quer que se note

bem, por exemplo, a indigência
da crítica, esse diz-que-disse que
continua a "cavaqueira citadina do

público". O debate pouco informado

c o ataque soez caracterizam,
segundo ele, a opinião pública,
cano de água suja a que o crítico se

junta como "inspector das águas".
L'is como Notabene descreve o

processo: "O lal amigo da província
não leu o livro, mas recebeu uma
carta de um homem da capital que
também não leu o livro, mas que
leu a recensão, por sua vez escrita

por um homem que não lera o livro,
mas ouvira o que aquele homem
digno de confiança, que folheara um

pouco o livro na |
livraria

| ReiLzel,
linha dilo". Melindrado com o

acolhimento negativo que algumas
das suas obras enfrentaram,
Kierkegaard, por interposto
pseudónimo, ajusta contas com a

imprensa: "(...) a crítica não deve

ser um assaltante que ataca um livro
recém-publicado, nem um íala-
barato que se amarra a um escrito
a fim de arranjar espaço e audição

para as suas observações, nem um
palerma arrogante (...)".
Zangados, lúdicos, dúcteis, estes

prefácios mimetizam artigos de

imprensa, textos de almanaque,
elucubrações dialécticas. Um
discute como fazer uma revista,
e se vale a pena alguém dar se

ao trabalho. Outro imagina uma
Associação para a Abstinência Total,
abstinência intelectual, entenda-se,
não alcoólica. Um terceiro debate

a noção de "escrito edificante", ao

mesmo lempo que faz pouco de

quem confunde cullura e fé. Oulro
ainda aborda a bizarra questão do

"decimo primeiro livro" (sendo

que este c justamente um opus 11) .

Mas Notabene quer, acima de tudo,
deixar a nu a miséria da filosofia.

Ou, como nos explica: "A minha

inlenção é, pois, servir a filosofia; a

minha qualificação para o fazer é ser

suficientemente estúpido para não a

entender." /pedro mexia

Sob um dos seus pseudónimos, Kierkegaard escreveu prefácios a livros inexistentes
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