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Não há nada mais dissimétrico que um toro. Isso salta aos olhos. Comuniquei a Soury essa idéia 

e ele logo a ilustrou marcando, por intermédio de uma pequena construção, o fundamento disso que, 
não posso dizer, eu enunciava, porque, a bem da verdade, ele o fez. Vou mostrar a vocês, vou fazer 
circular essa construção que Soury fez para mim, na qual vocês vão ver que há aqui uma passagem, há 
[fig.1], no que está construído aí uma dupla espessura, porém lá, considerando-se o conjunto do papel, 
só há uma, quer dizer, nesse nível que se continua no conjunto da folha. Atrás, portanto, do que aqui 
faz dupla espessura só há uma terceira. Recomendo aproveitar-se da dupla espessura para perceber o 
que é um toro. 

 

 
Em outros termos [fig.2], isto é mais ou menos construído assim, ou seja, se passa o dedo por 

aqui, e lá está o que se pode chamar o exterior do toro que se continua com o resto do exterior. O que 
faço, o que passo é o que chamo dissimetria e é o que também chamo de o que faz furo, pois um toro 
faz furo. 
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Consegui, não imediatamente, mas depois de um certo número de aproximações, dar uma idéia 

do furo. Um toro passa com justa razão por furado. Há mais de um furo no que se chama o homem, e 
isso faz dele um verdadeiro filtro. Eu entr[o] onde? Esse ponto de interrogação tem sua resposta para 
todo 

tetrume un [ser humano] 
 
não vejo por que não escreveria assim, nessa ocasião. Acabo de dizer que esse ponto de interrogação 
tem sua resposta para todo tetrume un [ser humano]. Escreveria isso: 
 

l’amort [amorte]. 
 

O que há de bizarro no – por que não escrever também dessa maneira: 
 

les trumains [ser humano] 
 

uma vez que se servir dessa ortografia, em francês, se justifica pelo fato de que les [os], sinal do plural, 
pode bem substituir l'être [o ser] que não é, como se diz, mais que uma cópula, não vale tão caro pelo 
uso que se faz dele [qu'on en fait] 

amphest [en fait]. 
 
O que há de curioso é que o homem desfruta muito de ser mortal. Ele monopoliza a morte, 

embora todos os seres vivos sejam prometidos à morte, ele quer que não haja morte senão para ele, e 
vem daí a atividade desdobrada dos enterros. Outrora houveram mesmo aqueles que se ocuparam de 
perpetuar o que escrevo assim: 

laique hors-la-vie, 
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tomaram cuidado de perpetuar isso fazendo múmias. É preciso dizer que os nascidos-depois [nés-après] 
têm colocado ordem nisso. Tem-se sacudido seriamente essas múmias. 

Fui informado por minha filha, que teve a bondade de se importunar com isso, de se virar para 
encontrar um dicionário de francês-grego, porque no meu dicionário de francês-grego não havia 
múmia, que em grego se diz múmias assim: 

To tetarikeumenon soma 
 

O corpo-esqueleto 
 

As múmias são feitas precisamente para conservar a aparência do corpo. Também ela me ensinou que o 
tetarikeumenon soma quer dizer "impedido de apodrecer". Sem dúvida, os egípcios amavam peixes 
frescos, e é evidente que, antes de aplicar ao que estava morto a mumificação, é pelo menos esta a 
observação que alguém me fez na ocasião, as múmias não são especialmente apetitosas. Donde a 
desenvoltura com a qual se manipulou essas múmias eminentemente frágeis. É a isso que os nascidos-
depois [nés-après] são consagrados. Assim se diz em Quíchua, ou seja, do lado de Cuzco, aí onde se fala 
às vezes o quíchua, graças ao fato de que, como todo mundo fala espanhol, os espanhóis tomaram o 
cuidado de conservar esta língua. O que chamo de nascidos-depois [nés-après], como se diz em quíchua, 
são "aqueles que se formam no ventre da mãe", e isso se escreve, porque há uma escrita quíchua, isso se 
diz: 

runayay 
 

Eis o que aprendi com um parteiro [une vélaire] que me ensinou a parir [vêler] o quíchua, isto é, a 
fazer como se fosse minha língua natural, a pari-la. É preciso dizer que este parteiro teve a 
oportunidade de me explicar que em Quíchua, o véu passa muito por ℑ. Isso se aspira terrivelmente. 

Freud destacou uma falação que qualificou de análise, não se sabe por quê. Para enunciar a 
única verdade que conta, "não há relação sexual no ser humano [chez les trumains]". Fui eu quem 
concluiu isso uma vez feita a experiência da análise. Tive êxito em formular isso, não sem duras penas, 
e foi isso que me levou a perceber que precisava fazer alguns nós borromeanos [fig.3]. 

Suponhamos que seguimos a regra, a saber que, como digo, por cima daquele que está por 
baixo, e por baixo daquele que está por baixo, é manifesto, como se vê, que isso não cola, ou seja, que 
basta que se levante isso para se perceber que há um por cima, um ao meio e um por baixo, e que, em 
conseqüência disso, os três estão livres uns dos outros. É por isso que é preciso que isso seja 
dissimétrico [fig.4], é preciso que seja assim, para reproduzir o modo como desenhei uma primeira vez, 
é preciso que esse aqui esteja por baixo, aqui por cima, aqui por baixo e aqui por cima. É graças a isso 
que há nó borromeano. Dito de outro modo, é preciso que haja alternância. Isso pode também alternar 
em outro sentido, no qual precisamente consiste a dissimetria. 
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Tentei me dar conta do que comportava o fato de não fazer se cruzar tanto o traço negro com o 

traço vermelho mais de duas vezes. Poderia também fazer se cruzar mais de duas vezes, poderia fazer 
se cruzar quatro vezes, isso não mudaria em nada a verdadeira natureza do nó borromeano. Há um 
encadeamento em tudo isso. Soury lucubrou algumas considerações sobre o toro e vai nos apresentar. 
Um toro é algo assim. Suponham que mantemos um toro no interior de um outro toro. É assim que 
começam as história de interior e exterior; por que viramos aquele que está no interior deste modo 
[fig.5], quer dizer, não viramos apenas este, mas no mesmo lance aquele também. Resulta disso que o 
que antes estava dentro vai estar fora, e como o toro tem um furo, o que estava fora vai continuar fora 
[fig.6] e vai atingir essa forma que denominei de a forma em trico [trique] na qual o outro toro vai vir 
dentro. 

Como se deve considerar essa coisas? É muito difícil falar aqui de interior quando há um furo 
no interior de um toro. É totalmente diferente do que se passa na esfera. Uma esfera, se vocês me 
permitem desenha-la agora, é alguma coisa assim [fig.7]. 
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Também pode-se virá-la. Pode-se definir sua superfície como visando o interior. Haverá uma 

outra superfície que visará o exterior. Se nós a viramos, o interior estará, por definição, fora da esfera, o 
exterior estará dentro. Mas no caso do toro, por causa da existência do furo no interior, teremos o que 
se chama de uma grande perturbação. O furo no interior é o que vai perturbar tudo o que tem a ver 
com a esfera, isto é, haverá nesse trico [trique] [fig.6] uma necessidade de que o que está no interior 
torne-se precisamente o furo; e teremos um equívoco acerca desse furo que desde então torna-se um 
exterior. 

O fato de que o ser vivo se defina mais ou menos como um trico [trique], ou seja, que ele tenha 
uma boca e inclusive um anus [fig.6], e também alguma coisa que preenche o interior de seu corpo, 
alguma coisa que tem conseqüências que não são pequenas, parece-me que não deixa de ter relação 
com a existência do 0 e do 1. Que o 0 seja essencialmente esse furo, é o que vale a pena ser 
aprofundado. 

Gostaria agora que Soury tomasse a palavra para nos falar do 0 e do 1 porque isso tem a mais 
estreita relação com o que nós articulamos acerca do corpo. O 0 é um furo, e talvez ele possa nos dizer 
algo mais, acerca do 0 e do 1 como consistência. 


