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A moral de Miller 1 

Georges Bataille

Tradução de Cibele Noronha de Carvalho

Publicado em Paris, em inglês, em 1934 (quando a versão integral permanecia 
proibida nos Estados Unidos), Trópico de Câncer é, como Trópico de Capricórnio 
(mais lírico, publicado mais tarde, em inglês, em 1939, ainda em Paris), uma espé-
cie de autobiografia.2 O tema de Câncer é a vida do autor na França, em Paris, em 
Montparnasse (e por um tempo, em um liceu da província, no qual ele ensinou 
inglês). Já Capricórnio se passa em Nova Iorque, onde o autor nasceu (ele não era 
mais jovem, em suma, tinha 43 anos quando publicou seu primeiro livro, no dia 
25 de dezembro de 1891, mas conheceu imediatamente a notoriedade). Uma parte 
de Primavera Negra tratou da adolescência, outra parte é sobretudo lírica, onírica, 
bastante fantasiosa (mas, no conjunto, a obra de Miller é prosaica, o que ele escreve 
é simples e possui um sentido preciso).

A propósito de Miller, falou-se de uma monstruosa imoralidade (ver Maurice 
Nadeau, jornal Combat de 29 de março de 1946). Mas sem dúvida — e Nadeau 
admitiria isso de boa vontade — esse é somente um aspecto superficial. Esses 
livros singulares, elaborados para introduzir um mal-entendido (a obscenidade que 
tanto atrai leitores não é mais do que um vazio necessário; os “momentos elevados” 
parecem fáceis e logomáquicos para alguns), pedem uma lenta retomada depois 
dessa primeira impressão.

1 [Nota da editora] Este texto foi publicado em junho de 1946, no pri-

meiro número da Revue Critique. Agradecemos a Julie Bataille a auto-

rização para a sua publicação. A revisão da tradução foi feita por Leda 

Cartum.

2  [Nota da tradutora] Aqui, as citações das obras de Miller foram tradu-

zidas diretamente do artigo de Georges Bataille que, por sua vez, utili-

zou as seguintes versões: Henry Miller. Tropique de Cancer. Traduzido 

do inglês por Paul Rivert. Prefácio de Henri Fluchère. Paris: Denoël, 

1946; Henry Miller. Tropique de Capricorne. Traduzido do inglês por 

J.C. Lefaure. Paris: Editions du Chêne, 1946; Henry Miller. Printemps 

Noir. Traduzido do inglês por Paul Rivert. Paris: Gallimard, 1946.
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Esse “monstro da imoralidade” é também um santo e sua inteligência arejada, 
que por vezes se abre a verdades suaves, frequentemente atinge, com a brusquidão 
de relâmpagos, os segredos mais escondidos. No fundo, esses livros querem ser 
lidos como se o autor os quisesse “em busca do valor moral perdido”; mas, assim 
como em Proust, essa procura em nada se distingue da vida. Eles ganham sentido 
na medida em que se reduzem à expressão da vida, da infância até os dias em que 
foram escritos.

*

Em Capricórnio, Miller conta seus primeiros anos em um bairro de emigrantes 
do Brooklyn, pequeno reino mágico da violência e do maravilhoso, onde bandos de 
crianças fazem fogo nos terrenos baldios, cozinham batatas, conversam sem parar 
sobre uma porção de histórias que os embalam, fornicam nas grutas e se esbofe-
teiam. “Longo verão, como um idílio saído diretamente da lenda do rei Arthur.” 
Esses bandos, de uma solidariedade ingênua, formam um estranho pequeno mundo 
às avessas, cujas leis se opõem diametralmente àquela da sociedade mais ampla. 
O adulto atribui valor ao esforço através do qual ganha a vida. Tudo aquilo que lhe 
acontece é avaliado em função do proveito retirado (é dando que se recebe!): ele vive, 
assim, em um exílio e, nesse exílio, é arrancado de sua tristeza pelas crianças, que 
trazem notícias do país perdido. “Não é sem um certo pesar nostálgico”, confessa 
Miller, “que admito que essa vida da primeira juventude, tão estritamente restrita, 
parece um universo sem limites; enquanto a vida que lhe sucede, a vida adulta, é 
somente um campo que vai mirrando sem parar. Quando chega o dia de ir para a 
escola, é isso que é feito da criança: ela sente lhe passarem o cabresto em torno do 
pescoço. O pão não tem mais gosto, assim como a vida. Ganhar seu pão se torna 
mais importante do que comê-lo” (Capricórnio, p. 188).

O acontecimento mais marcante da infância vagabunda de Henry Miller é, 
de acordo com Capricórnio, o assassinato do chefe de um bando adversário. Em 
uma guerra de pedras entre os rochedos à beira do rio, Miller e seu primo Gene o 
atacaram com dois golpes, na cabeça e no estômago. “Ele desabou e ficou deitado, 
sem mexer os olhos. Alguns instantes mais tarde, os guardas chegaram e o encon-
traram morto. Ele tinha oito ou nove anos, nossa idade aproximadamente. O que 
teria sido de nós se nos tivessem pegado, não sei. Em todo caso, nos apressamos 
para voltar para casa… Tia Caroline deu a cada um de nós uma enorme fatia de pão 
de centeio, untado com manteiga fresca e salpicado com um pouco de açúcar, que 
nós comemos comportadamente, sentados diante da mesa da cozinha, escutando 
os discursos da tia e sorrindo como anjos.” Mas não basta para Miller afirmar essa 
inocência: ele a contrapõe, agressivamente, à moral dos adultos. “A criança que eu 
tinha visto cair morta”, diz ele um pouco adiante, “que jazia inanimada, sem voz, 
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sem queixa; a morte dessa criança não estava longe de tomar, aos meus olhos, o 
valor de um ato de pureza, de santidade. Em comparação, a luta pelo pão cotidiano 
tomava o caráter de uma nódoa, uma degradação; diante dos nossos pais, tínhamos 
a sensação de que eles se apresentavam para nós com a marca da infâmia e não 
podíamos perdoá-los por isso. Essa torrada espessa que nos era entregue toda tarde 
era deliciosa exatamente porque não precisávamos ganhá-la. Nunca mais o pão 
teria o sabor que ele tinha então. No dia do assassinato, eu o achei mais delicioso 
ainda. Foi acrescentado a ele um ligeiro gosto de terror que sempre faltou depois” 
(p. 185). A criança, que vive por viver, ingenuamente, só tem um objetivo: o sabor 
da vida e, na sua inocência, julga tudo conforme o sabor. O mal, que os pais proí-
bem, concorre com o sabor da fatia e o fruto proibido é o santo dos santos de sua 
igreja. “Esse pão de centeio tem para mim uma qualidade que eu gostaria de definir 
— uma espécie de vaga delícia, de terror libertador que o aproxima das grandes 
descobertas. Eu me lembro de um outro tipo de fatia desse mesmo pão de centeio 
que remete a um período ainda mais antigo, quando meu coleguinha Stanley e eu 
assaltávamos a geladeira. Era um pão roubado, ou seja, mais maravilhoso ainda 
para o nosso paladar do que aquele que era uma doação de ternura e amor. Mas era 
no ato de comer esse pão de centeio, passeando e conversando, que tocávamos em 
um sentimento próximo à revelação. Sentimento comparável a um estado de graça, 
de completa ignorância, de abnegação de si. Creio que guardo intacto tudo o que 
eu pude sentir e receber naqueles momentos, sem ter medo de jamais perder o que 
adquiri assim, por conhecimento. Talvez isso aconteça simplesmente porque essa 
aquisição não tem nada em comum com aquilo que, ordinariamente, acreditamos 
ser o conhecimento. Era quase como se tivessem nos confiado a reserva de uma 
verdade, ainda que verdade seja uma palavra limitada demais para isso que eu quero 
dizer” (p. 186). Esse paradoxo é mais profundo que a opinião comum. Os pais são 
encarregados e obrigados a introduzir a criança na esfera da atividade, na qual se 
deve preferir o útil ao sabor. A criança que tem de entrar, de boa ou má vontade, 
em um mundo penoso, evidentemente não pode gostar dele: a verdade da vida, 
nessas condições, se liga à negação das restrições. De um lado, é a sedução do ime-
diato e, de outro, o esforço, o mérito e a recompensa. Fatalmente, nosso mundo de 
trabalho é, inicialmente, estrangeiro (hostil) ao ser pueril: tende a reduzir o sabor 
ao máximo, subordina a vida, torna-a neutra e insípida. A menos que seja polida 
como uma engrenagem, a criança confunde a vida com o mal – capricho, violência 
e sensualidade —, seu sabor está, para ela, no mal.

Uma criança vagabunda não é imoral; ao contrário. Ela vive a autêntica prova 
da moral no bando ao qual pertence: a generosidade, a devoção, a lealdade, o sen-
timento de igualdade e de justiça não têm menos importância para um bando de 
“malandros” do que para a organização ocidental do trabalho. (As duas concepções 
da moral e do direito que se contrapõem extrapolam além disso a atual oposição 
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entre maiores e menores: as ideias cristãs e burguesas de mérito, de trabalho e de 
hierarquia, fundadas sobre o resultado dos serviços prestados, são estranhas às 
sociedades mais antigas.) Mas não há nada nas virtudes espontâneas da infância 
que contrarie o “sentimento intenso do imediato”. Por mais generosas e leais que 
sejam as crianças, esse “sentimento intenso” não pode ser sufocado no mundo em 
que elas brincam. Esse é o sentimento que, com precisão, define a fórmula de Miller: 
“há morte no ar e é a sorte que reina” (Capricórnio, p. 311).

*

É raro, aparentemente, que o estado pueril da vida seja vivido mais intensa-
mente. Raro também que ele tenha consequências tão longínquas. Posteriormente, 
isso não impediu em nada que Miller estudasse. Mas ele permaneceu sob efeito dessa 
experiência primeira e sua questão nesse mundo se tornou, ao que parece, viver até 
o fim a revolta infantil. A oposição da criança só pode fracassar: ela é possível na 
margem e na trapaça; “quando o adulto aparece”, a criança observa em silêncio. Ela 
não pode, nem materialmente, nem moralmente, esperar às escondidas por muito 
tempo. As maravilhosas vitórias que ela discretamente conquista têm um caráter 
menor. Ela sabe que deverá, cedo ou tarde, se rebaixar (é o que o sentido pejorativo 
da palavra jogo manifesta). Acontece, entretanto, que um homem entre mil persiste, 
se rebela e se recusa a aceitar. É o caso daqueles que preferem ao verdadeiro trabalho, 
a arte – que não é mais que um jogo. É preciso dizer que esses últimos frequente-
mente guardam do estado pueril o caráter “menor”: eles não concordam de maneira 
alguma que a arte é um luxo, que o importante da existência está em outro lugar. 
Mas é difícil dar mais vazão do que Miller à vontade de abaixar a crista das gentes 
grandes (ele leva essa vontade até o absurdo, ou seja, à ausência de preocupação). 
Ele é tão radicalmente insubmisso que prefere, levianamente, a abjeção à servidão. 
É talvez uma aposta de Gribouille,3 mas é talvez também o meio — para ele — de 
levar ao limite sua fidelidade à infância.

O resultado desse insustentável desafio é um ser difícil de definir. “O homem 
confuso, negligente, temerário, ardente, obsceno, turbulento, pensativo, escrupu-
loso, mentor e diabolicamente sincero que eu sou.” É nesses termos que ele descreve 

3 [N.t.] Personagem popular que representa um tipo ingênuo e 

desajeitado. Foi difundido na cultura infantil europeia do século 

XIX, dando origem às expressões: “il est fin comme Gribouille” [ele é 

esperto como um Gribouille (ironia)] ou “c’est un vrai Gribouille” [é um 

verdadeiro tapado] ou “quel Gribouille” [que tapado]. Cf. Dictionnaire des 

expressions et locutions. Alain Rey et Sophie Chamtreau. Dictionnaires 

Le Robert, Paris, 1993.
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a si mesmo em Primavera Negra (p. 33). O difícil na revolta do adulto é que ela 
mantém, por falta de seriedade, a natureza menor — humilhada — da infância, da 
qual a revolta perde, se é séria, a natureza divina e caprichosa. Assim, o revoltado 
se condena ao equívoco, até o ponto de se tornar inapreensível para si mesmo. 
“O homem”, escreve Miller, “que traz nos lábios a divina garrafa, o criminoso que 
se ajoelha na praça do mercado, o inocente que descobre que todos os cadáveres 
fedem, o louco que dança com o raio nas mãos, o monge que levanta as saias para 
mijar sobre o mundo, o fanático que, para encontrar a Palavra, assalta bibliotecas 
— todos eles estão fundidos em mim, todos contribuem para a minha confusão 
e para o meu êxtase” (Câncer, p. 285). Há, nessa situação, qualquer coisa louca e, 
ao mesmo tempo, qualquer coisa de inconfessável no fato de não ser louco. Miller, 
esgotado, se perguntou se um dos meios de responder às dificuldades exageradas 
não seria subtrair-se à justiça. Ele renunciou, como disse, à preocupação que tinha 
de ser humano. “Não tenho nada a ver”, diz ele, “com a maquinaria ruidosa da 
humanidade – eu pertenço à terra! Digo isso com a cabeça no travesseiro, sentindo 
germinar chifres na minha testa. Posso ver depois de mim todos esses ancestrais, 
que são os meus, dançando em volta da cama, me consolando, me excitando, me 
açoitando com suas línguas de serpente, zombando e olhando para mim com seus 
crânios luzentes. Eu sou inumano! Digo isso com um riso insensato, alucinado…” 
(Câncer, p. 282). A loucura é em si mesma uma fuga, e o que dizer da linguagem 
de um louco que, apesar de tudo, escapa com mais eficácia da loucura do que da 
sensatez? Esse vai e vem barulhento, desenfreado, de um espírito que não pode 
responder ao mesmo tempo às exigências contraditórias que a ele são impostas, só 
pode ser cruelmente representado. Mas seria injustificado falar de tal fracasso, como 
se caminho estivesse livre em outro lugar e Miller fosse inábil. Podemos natural-
mente aceitar a servidão — sabemos que a aceitação paga — mas, se a recusamos, 
recusamos ao mesmo tempo o possível: aceitamos, em contrapartida, sermos des-
pedaçados, permanecermos às voltas com o impossível. Podemos somente, nessas 
condições, ser aquilo que Miller é, o monstro que seus livros confessam, insusten-
táveis em todos os sentidos.

*

Evidentemente, a “idade do homem” se acentua se ele mantém as caracte-
rísticas indefensáveis da infância. Um adulto perde a inconsciência, que deixava 
as coisas inócuas, inofensivas. E, como deve viver com seus próprios meios, ele se 
choca com a realidade da ordem social. Se ele trabalha, apenas toma para si o salário, 
reduzindo o esforço ao mínimo. E a única via satisfatória é responder com farsas 
ao desejo do empregador. Disseram-me que, na França, encarregado da direção do 
periódico de uma pequena cidade, Miller publicou artigos em chinês: essa escrita é 
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engraçada! O método tem o inconveniente do fogo de palha: o imprudente proprie-
tário expulsou seu inencontrável diretor. A vida de Miller é feita de experiências 
desse tipo, experiências cuja natureza consiste em aguçar a consciência para um 
princípio fundamental: se você dá muito ao instante presente, seu futuro está com-
prometido. A educação inculca essa consciência na criança, mas a criança não seria 
criança se agisse completamente de acordo com isso. A criança, cuja turbulência 
sucumbe ininterruptamente o instante, deixando a preocupação de reservar para 
o futuro aos pais, se comporta assim por não ter como base uma consciência muito 
nítida. Em Miller, ao contrário, experiências penosas tornaram “clara e nítida” uma 
certeza: de que, vivendo para o instante, ele se condenava à situação de morrer de 
fome. Mas, uma vez acabada a fome, que ele sem dúvida conheceu, a missão dela 
falhava. E o efeito que ela produzia era o contrário de uma correção. Miller per-
maneceu fiel ao julgamento de sua infância. Mas, criança, ele não teria podido se 
afirmar dessa forma — nenhuma criança pode —, ele toma consciência da exigência 
que há nele de viver para o instante presente e não para o futuro, de viver e não de 
ganhar a vida. Os suplícios da fome demonstram verdades fundamentais em todos 
os sentidos, mas é a verdade inversa à verdade comum que torna clara em Miller 
a cruel necessidade. A experiência da fome fala nele quando ele diz: “Aqui estou 
assentado na praça Clichy em pleno sol. Hoje, sentado ao sol, eu vos digo que não 
me importo se o mundo será arruinado ou não, se ele é bom ou ruim. Ele é: e isso 
é suficiente” (Primavera Negra, p. 35). Ou ainda: “Hoje, eu não tenho necessida-
des, sou um homem sem passado e sem futuro. Eu sou, e isso é tudo” (Primavera 
Negra, p. 34). Melhor ainda: “Desdenhar o passado não é suficiente. Proclamar o 
futuro não é suficiente, é preciso agir como se o passado estivesse morto e o futuro, 
irrealizável. É preciso agir como se o próximo passo fosse o último: é isso que ele 
é” (Primavera Negra, p. 37). A partir daí, aquilo que na criança seria somente uma 
conduta provisoriamente tolerada pelo mundo, torna-se, ao contrário, verdade 
agressiva e recusa dos valores fundados sobre a negação: “O sol ardente bate atra-
vés da tenda. Eu deliro, porque estou morrendo a toda velocidade! Cada segundo 
conta. Eu não entendo o segundo que acabou de passar, zás! eu me agarro como 
um demente a esse segundo aqui que ainda não se anunciou… O que cairia melhor 
do que ler Virgílio? Isso! Esse instante de expansão que ainda não se definiu, nem 
em zás, nem em zás-trás, esse instante eterno que destrói todos os valores, níveis 
ou diferenças” (Primavera Negra, p. 49). Pois essa consciência nascida da fome 
não somente inverteu o princípio da sociedade dos adultos, ela dá aos momentos 
derrisórios e risíveis do jogo as prerrogativas do êxtase, que é o mais alto ponto 
concebível, que é divindade, que é também a destruição da consciência. “O indivíduo 
que simboliza esse único caminho tem uma cabeça com seis faces e oito olhos; essa 
cabeça é um farol giratório e, no lugar de uma tripla coroa no topo (além do mais, 
por que não?), ela tem um buraco de ventilação para o pouco de cérebro que ali se 
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encontra. Muito pouco cérebro, eu diria, porque a bagagem é leve, porque a matéria 
é cinzenta e, para viver em plena consciência, consome-se luz. Esse é o único tipo 
humano que podemos colocar abaixo do comediante; ele não ri nem chora, está além 
do sofrimento. Nós não o reconhecemos: está muito perto de nós, está sob nossa 
pele, na verdade. Quando o comediante nos entusiasma, esse homem, que imagino 
poderia se chamar Deus, imagino, caso ele precisasse de um nome, se põe a falar. 
Quando a raça humana inteira é sacudida por um grande riso; um riso tão intenso 
que dói, é porque tomamos o caminho certo. Nesse momento, por que não seria 
concedida a qualquer um a condição de Deus tanto quanto de outra coisa? Fosse 
dupla, tripla, quádrupla, múltipla, a consciência que é o que faz a matéria cinzenta 
se enrolar em dobras mortas no alto do crânio, a consciência, digo, é aniquilada 
no instante. É num instante como esse que podemos de fato tocar com os dedos o 
buraco que carregamos no alto da cabeça; num instante como esse que sabemos que 
antigamente tínhamos um olho nesse espaço e que esse olho era capaz de perceber 
tudo ao mesmo tempo. Esse olho atualmente não existe mais, mas quando rimos 
até as lágrimas, quando temos dor na barriga de tanto rir, a claraboia se abre e o 
cérebro é ventilado. Nesse momento, ninguém poderia nos convencer a pegar um 
fuzil e matar o inimigo: assim como ninguém poderia nos persuadir a abrir para 
ler nenhum dos tomos fastidiosos em que estão contidas as verdades metafísicas 
desse mundo. Quem conhece o sentido exato da liberdade, liberdade absoluta e não 
relativa, é forçado a reconhecer que um instante como esse é o mais próximo que 
podemos estar dela. Se eu reajo contra a condição atual do mundo, não é moralismo 
– é porque tenho vontade de rir mais, mais ainda. Eu não digo que Deus é somente 
uma enorme gargalhada: digo que é preciso rir intensamente antes de conseguir se 
aproximar de Deus. Meu único objetivo na vida é me aproximar de Deus, ou seja, 
chegar mais perto de mim mesmo. É por isso que pouco me importa o caminho” 
(Capricórnio, p. 439).

*

O recurso, tão raro em Miller, aos termos transcendentais (quando ele descreve 
os estados que outros consideram imanentes), não deve nos enganar. Ele não é muito 
lógico: em outra passagem, ele se refere a Deus, o Pai, como “filho da puta podre e car-
comido por vermes” ou como “velha porcaria”! Mas, se há um Deus no mundo, poderia 
ser Henry Miller. “Descendo o rio à vela… Lentamente como uma minhoca na ponta do 
anzol, minúscula o suficiente para fazer todas as curvas. E ainda por cima escorregando 
como uma enguia! Seu nome? grita uma voz. Meu nome? Pode me chamar simplesmente 
de Deus — Deus, o embrião! E sigo minha descida. Alguém gostaria de me comprar 
um chapéu. De que tamanho, imbecil? grita ele. De que tamanho? O tamanho X, claro. 
(Por que eles têm sempre a necessidade de gritar quando falam comigo? Acham que 
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sou surdo?) O chapéu sai voando logo depois. Pouco importa — para o chapéu. Desde 
quando Deus precisa de um chapéu?… Participando desse curioso estado capricor-
niano que é próprio do embrião, Deus, o bode, rumina, feliz e estúpido entre os picos 
das montanhas” (Capricórnio, p. 295). Bem, na verdade, ser divino é pouco. Miller 
vai mais longe: “A cada noite, depois do jantar, eu desço o lixo para o pátio. Voltando, 
paro com meu saco vazio diante da janela da escada para contemplar a Sacré-Cœur, 
lá no alto da colina de Montmartre. Todas as noites, descendo o lixo, penso em mim 
mesmo de pé no alto de uma colina, resplandecendo de brancura. Nenhum coração 
sagrado me inspira e não é em Cristo que penso. É em qualquer coisa melhor do que 
Cristo, em qualquer coisa maior do que um coração, é em qualquer coisa além de Deus 
Todo Poderoso que eu penso: é em MIM. Eu sou um homem. Isso me parece suficiente” 
(Primavera Negra, p. 35).

Há em Miller uma estranha atração pelo religioso, compensada por uma aver-
são não menos significativa àquilo que tende à perfeição. A ideia de Deus lhe atrai, 
pelo que me parece, como a maior glória concebível — talvez pelo “instante”, talvez 
por ele mesmo —, mas, se ele descreve o instante, é a partir de imagens incompa-
tíveis com a ausência de riscos: “Há morte no ar e é a sorte que reina” (Capricórnio, 
p. 311). A ideia de perfeição o aborrece: “E quando você me mostrar alguém que 
se exprime perfeitamente, eu não direi que essa pessoa não é importante, mas 
que não me sinto seduzido por ela” (Câncer, p. 280). Assim, a glória do homem 
imperfeito, do qual o lixo é atributo, acaba por ser mais sedutora do que a glória de 
Deus. Nisso, sem dúvida, reside em parte o sentido de obscenidade de Miller, que 
ele apresenta sem cerimônia, sem escapatória e sem desculpas. Se Miller é obsceno, 
ele o é como se respira, avidamente, largamente, plenamente (como se não acon-
tecesse de perder o fôlego). Como se a obscenidade, e unicamente a obscenidade, 
enquanto objeto maior de nossos temores, tivesse a força de nos despertar para 
aquilo que se esconde atrás das coisas (volto a dizer: no nível da iluminação que o 
próprio autor julga ter alcançado). “Se alguém”, diz ele, “soubesse o que significa ler 
o enigma daquilo que hoje chamamos ‘fenda’ ou ‘buraco’, se alguém tivesse alguma 
noção do mistério dos fenômenos rotulados como ‘obscenos’, o mundo se abriria 
em dois” (Câncer, p. 277). E é lógico que o extravagante Miller, hoje, dá ao tema da 
obscenidade o tom de um pregador religioso. Em primeiro lugar, afirma: “discutir 
a natureza e o sentido da obscenidade não é menos difícil do que falar de Deus”, e 
para concluir: “a verdadeira natureza da obscenidade reside no desejo de converter” 
(A obscenidade e a lei da reflexão, no Tricolor, Nova Iorque, fevereiro de 1945, p. 48 
e 55). O ponto alto da vida espiritual é o momento agudo — mas, por outro lado, 
insustentável — da sedução: não há nada surpreendente no fato de que ele se liga 
ao momento ambíguo da obscenidade, no qual o desejo de ser seduzido tem como 
lugar de eleição o objeto da aversão. Não é tão simples, como Miller já disse.

É preciso distinguir, quando se trata de sacrificar pelo instante as reservas 
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úteis do futuro, o sacrifício por excesso, que exprime ativamente a potência, do 
sacrifício pela falta, que não tem outra origem além da impotência. Ora, a obs-
cenidade não é ambígua somente no que se refere à sedução e à aversão, ela o é 
também quanto ao excesso e à impotência. É obsceno ao limite um objeto sexual 
que não seduz (a nudez de uma mulher obesa): nós não podemos nada, mas isso 
não importa, o objeto nos coloca na situação de impotência. Acontece também, por 
outro lado, de um homem atraído por um corpo gracioso ter o desejo de encontrar 
nele o mesmo aspecto que lhe causa aversão em um outro corpo: nesse momento, a 
obscenidade, longe de arrefecer, aumenta o caráter desejável do objeto. Quando se 
trata de literatura, o autor tem prazer em descrever um aspecto repugnante da vida 
carnal. Ele, assim, informa a quem quiser saber que a parte dele mesmo expressa 
em seus livros é estrangeira à riqueza e à potência do desejo: e a aversão que ele 
manifesta anuncia, ao mesmo tempo, a escolha feita por ele pela preocupação com 
o futuro contra o instante presente (pois ele não pode ignorar que, humanamente, 
a carne é sedutora, e não sórdida ou imbecil). O mesmo não se aplica a Miller, que, 
nos Trópicos, dá a entender claramente que o jogo da carne lhe agrada — mesmo 
em excesso. Mas, geralmente, a impressão sensível que ele deixa esconde o elemento 
desejável (este é representado, implícito, mas não tornado sensível); ela acentua, 
em contrapartida, o elemento vulgar e estúpido. Sua sensualidade anda junto, no 
início, com o rebaixamento de seu objeto. O desejo e o respeito podem não se 
excluir: a sedução sem o respeito não é mais uma sedução verdadeira (da mesma 
forma, o respeito sem a sedução não é um respeito verdadeiro). Mas a dissociação 
dos dois, a sedução sem o respeito, permite a ambiguidade de uma obscenidade de 
aspecto sórdido.

*

Podemos perceber, a partir disso, o que está em jogo na atitude de Miller.
Não é tão raro que um homem adulto viva “para o instante”. Mas é raro que 

ele saiba disso. Seus esforços sempre visam um resultado posterior (se ele vai ao 
teatro, é para “ter assistido” tal peça que é necessário que seja assistida; se ele viaja, 
é para “ter conhecido” mais países, ao menos, é isso que ele imagina). Outra coisa 
diferente é saber que se vive para o instante. Isso implica uma atenção fixada em 
um ponto atual, que deve ser sedutor (sem o qual o instante não poderia ser apre-
endido). Nessa concentração de todo o ser em um ponto está implicado um respeito 
infinito (reciprocamente, no respeito infinito do amor, a possibilidade de alcançar 
o instante está, pelo menos, dada). Mas, na ignorância ou na negação do momento 
presente, o espírito é violentamente afastado do objeto de seu interesse. Ele deve 
depreciá-lo em benefício de outra coisa, que ainda não está. Nada de mais favorável 
ao ultraje da obscenidade. É o prazer de sentir (pois não temos a lucidez necessária 
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para dizer): “Eu gozo disso que atinjo, mas, evidentemente, não é isso que eu quero: 
eu o suporto, é miserável; é assim, amo esse objeto, gozo dele, mas ao mesmo tempo 
eu cuspo nele. Pois eu sei, eu pertenço ao tempo futuro, às renúncias que é preciso 
fazer por esse tempo. Seria bem chato se, pelo instante, eu jogasse ao vento essas 
renúncias. Enfim, sou um porco.” Não há diferença entre essa conduta — na qual, 
longe de ser desejado, o acesso ao instante é suportado — e a equação do instante 
do mal. A equação carrega em si mesma os prazeres denegridos da obscenidade. 
Esses prazeres servem à equação fundamental. Se o acesso ao instante é voluntário 
e ativo, a obscenidade pode subsistir, mas ela muda: ela atua então sobre um fundo 
de veneração.

Nada é claro a esse respeito em uma obra confusa. Mas a degradação do objeto 
mantém, na atitude do autor, alguma coisa aflitiva. O que caracteriza as cenas 
eróticas é, primeiramente, uma violência perturbadora; em seguida, um caráter 
de fatalidade. Ao mesmo tempo em que rebaixa a vítima, o herói da cena parece se 
submeter àquilo que provoca e não dominá-la. Podemos, a meu ver, associar esse 
elemento de depreciação a todo um conjunto de traços. Miller não somente despreza 
as mulheres que deseja: ele pode, para alcançar seus objetivos, usar suas prerroga-
tivas de contratante (profissão que ele talvez exerça utilmente); ele aproveita para 
roubar um pouco de dinheiro. Por outro lado, ele aceita facilmente situações humi-
lhantes, mendiga na rua, engraxa os sapatos de um amigo a quem deve, ou alicia 
clientes para um bordel. E, acima de tudo, ele tende a se manter no nível daqueles 
que vivem como ele, mas sem consciência, sob o signo do instante (aqueles que se 
tornam, através de sua atitude de degradação, os cúmplices de uma condenação 
comum — e não somente cristã — da sensualidade).

Essa preferência de Miller pela vulgaridade é perceptível na escolha de seus 
companheiros. As diversas personagens dos Trópicos têm em comum o fato de 
viverem puerilmente sob o poder do instante (formando juntos um mundo à parte, 
desregrado, onde a única verdade regular é a falta de dinheiro). Mas Van Norden, 
Fillmore, Hymie e Schnadig estão à mercê dos excessos banais, inegavelmente 
hediondos: personagens de pesadelos, pitorescos, terrível e sordidamente vivos. 
As mulheres, em geral, não são melhores, mas o autor costuma fazê-las aparecer 
rapidamente: elas se sucedem em uma cadência febril (só o tempo suficiente para 
que sejam percebidas, e com frequência apenas da cintura pra baixo). Os lados dete-
riorantes, sujos e lamacentos da vida humana se devem, sem dúvida, ao seguinte 
fato: o que mais poderia seduzir foi vomitado e agora só pode ser encontrado no 
lixo, no estado de dejeto rejeitado. Por essa razão, a tomada de partido de Miller 
em favor da vulgaridade teria um valor decisivo. Não é nas estrelas, mas na lama 
que o império de sedução se esconde. E a verdade mais remota de Miller se expri-
miria na seguinte fórmula: Se você não descer até o nível mais baixo, se continuar 
ligado à pureza do céu, você perderá para sempre, por um engodo, o diamante do 
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tempo presente. É somente por esse preço — se passamos por aqueles que aceitam 
o rebaixamento, mas que se chafurdam nele — que o tempo perdido é reencontrado.

Assim, quando Miller se representa “de pé, entre suas próprias objurgações 
obscenas, como um conquistador no meio das ruínas de uma cidade devastada”, 
percebendo então “que a verdadeira natureza da obscenidade está no desejo de 
converter” (A obscenidade, p. 55), é preciso levá-lo a sério. É mais difícil do que 
parece. Esse conquistador de um mundo lunar deve inicialmente se arruinar a si 
mesmo e desaparecer inteiramente em sua própria devastação. É o sentido íntimo 
dos relatos sórdidos com os quais ele tece a trama de seus livros. Sob essa luz, tais 
relatos lembram os mitos de ressurreição (o que não surpreende: o mundo no qual 
Miller se move está situado logo depois das religiões — é nesse sentido que ele 
é lunar). A queda na vulgaridade, por fim, não é mais do que um desvio: a todo 
instante, Miller — e isso é inesperado, mas é assim — aparece, semelhante a um 
fantasma caprichoso, sujo como uma mortalha, mas “resplandecente de brancura”. 
Incendiado, por Mona, do amor mais inteiro e mais elevado. Iluminado, extático, 
gritando com uma força de profeta. Dando àquilo que ele deve escrever a ambição 
mais louca que jamais houve. 

Seus livros, com efeito, excedem toda intenção, todo limite. Eles têm esse 
caráter do instante, que iguala de uma só vez a imensidão do universo e só toca o 
inatingível, que explode. “É”, diz ele, “com um pressentimento do fim — aconteça 
ele amanhã ou em três séculos —, que eu escrevo febrilmente meu livro. E é também 
porque meus pensamentos, de tempos em tempos, se movem por espasmos, porque 
sou obrigado a reacender constantemente a chama, não somente com coragem, mas 
também com desespero — pois não posso confiar em ninguém para dizer aquilo que 
eu tenho a dizer. Balbucio e tateio, procuro todos os meios de expressão possíveis e 
imagináveis, e é como uma gagueira divina. Eu sou ofuscado pelo grandioso colapso 
do mundo” (Primavera Negra, p. 34). Se trazemos em nós a potência do instante, só 
poderemos exprimir um desabamento sem limites. Não podemos, então, associar a 
expressão literária à duração, mas ao seu contrário. Não importa nem mesmo que 
esse mundo humano desapareça de fato. O instante tomado em sua plenitude é, 
de qualquer maneira, o desmoronamento das coisas colocadas em ordem. E a única 
linguagem adequada, se for assim, é aquela que teria o “último homem”: ele só tem 
sentido na medida em que o sentido se perde, ele muda as perspectivas com as quais 
nós somos feitos e as substitui por uma visão extática de uma realidade que escapa.

“A terra”, escreve Miller, “não é um árido platô de saúde e de conforto, mas 
uma grande fêmea com peito de veludo que se deita: ela se incha e se ergue com as 
ondas do oceano; ela se enrosca sob um diadema de suor e angústia. Nua, e com o 
sexo nu, ela rola através das nuvens sob a luz violeta das estrelas. Tudo o que ela é, 
dos seios generosos às coxas luminosas, cintila de furioso ardor. Ela se move através 
das estações e dos anos com um grande ‘opa!’, que arranca do peito um paroxismo 
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de raiva e faz cair as teias de aranha do céu; ela se agita sobre suas órbitas com 
tremores vulcânicos. Por vezes, ela é como um bicho caído em uma armadilha e 
deitado à espera do estrondo dos címbalos e do latido dos cães. O amor e o ódio, o 
desespero, a piedade, a raiva, a aversão — o que disso foi perdido nas fornicações 
dos planetas? O que são as guerras, as doenças, a crueldade, o terror quando a noite 
apresenta o êxtase de miríades de sóis flamejantes?” (Câncer, p. 277) E como evitar 
ver que nada disso tem sentido a não ser o desejo de gritar? Miller tem consciência 
disso, comparando seu livro a uma “última dança da agonia” (Câncer, p. 285). “Mas 
que seja uma dança!”, acrescenta ele. Não importa: ele está enganado a ponto de 
pretender definir. Nada é definível no instante, que não tem nenhum limite, mas 
que sempre reúne simultaneamente tudo o que queremos. E Miller sabe disso.

*

O problema, se tomamos esse caminho, é que quem permanece nos limites 
estabelecidos não é feliz, alegando que excedemos esses limites por ignorá-los. Pois 
neste momento continuamos, como é necessário, a nos movimentar e a falar sobre 
esse assunto. A indiferença de Miller a esse respeito, por ser profundamente justi-
ficada, é desconcertante. Ela é natural, sem dúvida, já que seus gritos são aqueles 
do “último homem”. Mas nós vendemos esses gritos em livrarias! Desde então, eles 
foram inseridos no tempo que passa, medidos pelas obras humanas. Miller, gritando, 
tenta ainda julgar essas obras em detalhes, e é inevitável que, julgando aquilo que 
não lhe concerne mais, o “último homem” delire e, para aqueles que subsistem, é 
inevitável que esses julgamentos não passem de delírios. Que ele atribua geniali-
dade a Elie Faure e que coloque no mesmo plano Breton e Montherlant, Tzara e 
Unamuno, ainda vai! Até o próprio Nietzsche exagerou com Gyp: era excepcional... 
quando Miller precisa geralmente trata com desenvoltura o que é preciso ou ignorar 
ou considerar com atenção. Ele decide rapidamente a política, não querendo ver 
que, aceitar, como ele faz, o sistema estabelecido, é manter, no fundo, a atitude 
fugidia da criança. À luz dessas atitudes fáceis, é por vezes incômodo que Miller 
tome partido da vulgaridade. Finalmente, o equívoco persiste, inerente à tentação 
de alcançar o instante: percebemos que, de formam nenhuma, ela poderia ser eli-
minada. Podemos evocar, furtivamente, as “perspectivas do escândalo”, ninguém 
se escandaliza: e nós continuamos a escrever, a publicar, a ler…
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