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Prefácio

Ouçam os Estados Unidos garantindo: “Chegou a hora! Os 
americanos hão de ser americanos. Hoje os Estados Unidos são 
um país adulto, artisticamente. Não podemos continuar pen-
durados nas saias da Europa, comportando-nos como colegiais 
extraviados de seus mestres-escolas europeus…”

Pois bem, americanos, vamos ver se vocês dão conta do 
recado. Vamos lá, entreguem esse precioso ouro, já que têm 
tanta certeza de que de fato o possuem…

Et interrogatum est ab omnibus:

“Ubi est ille Toad-in-the-Hole?”

Et iteratum est ab omnibus:

“Non est inventus!”*

Ele foi ou não foi inventus? 
Se foi, claro, deve estar em algum lugar dentro de você, Ó 

Americano. Não adianta ficar procurando por ele em todos os 
velhos continentes, claro. Mas também não adianta ficar sim-
plesmente garantindo que ele existe. Onde está essa nova espé-

* “E por todos foi perguntado/ ‘Onde está aquele Toad-in-the-Hole?’/ E foi 
por todos repetido:/ ‘Não foi encontrado!’” Citação de Thomas de Quincey 
em seu ensaio “On Murder Considered as One of the Fine Arts”. (N.T.)
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cie de pássaro denominada “verdadeiro americano”? Mostrem- 
nos o homúnculo da nova era. Vamos, mostrem-nos! Porque 
a única coisa visível a olho nu para um europeu, na América, 
é uma espécie de europeu pusilânime. Queremos ver esse elo 
perdido da próxima era.

Bem, continuamos sem encontrá-lo. Só nos resta, assim, dar 
uma olhada embaixo dos arbustos americanos. A velha litera-
tura americana, para começar.

“A velha literatura americana! Franklin, Cooper, Hawthorne 
& Co.? Toda aquela maçaroca de palavras! Tudo tão irreal!” 
exclama o americano vivo.

Só Deus sabe o que queremos dizer quando falamos em 
realidade. Telefone, carne enlatada, Charlie Chaplin, torneiras, 
Exército da Salvação, suponho. Alguns insistem em problemas 
de encanamento, outros na salvação do mundo: as duas gran-
des especialidades americanas. Por que não? Só que, enquanto 
isso, o que dizer do jovem homúnculo da nova era? Ninguém 
consegue se salvar sem primeiro nascer.

Olhem só para mim, tentando virar parteira do homúnculo 
que ainda não nasceu!

Dois corpos de literatura moderna parecem-me ter atingido 
realmente uma nova fronteira: a russa e a americana. Dei-
xemos de lado as ocorrências mais quebradiças da produção 
francesa, ou de Marinetti, ou irlandesa, que talvez estejam 
além da fronteira. A russa e a americana. E quando digo ame-
ricana, não estou dizendo Sherwood Anderson, que é tão russo. 
Estou falando do pessoal da antiga, dos volumezinhos finos de 
Hawthorne, Poe, Dana, Melville, Whitman. Esses, parece-me, 
chegaram a uma nova fronteira, tal como os mais fornidos 
Tolstoi, Dostoiévski, Tchekhov e Artzybasheff, do lado de lá, 
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chegaram a uma nova fronteira. Os frenesis mais ousados do 
modernismo ou do futurismo francês por enquanto ainda não 
atingiram o timbre de extrema consciência atingido por Poe, 
Melville, Hawthorne e Whitman. Os europeus modernos es-
tão todos tentando ser radicais. Os grandes americanos men-
cionados simplesmente o eram. Razão pela qual o mundo se 
esquivou deles, e se esquiva até hoje.

A grande diferença entre os russos radicais e os americanos 
radicais está no fato de que os russos são explícitos e detestam 
a eloquência e os símbolos, considerando-os meros subterfú-
gios, enquanto os americanos rejeitam tudo o que é explícito e 
sempre recorrem a uma espécie de duplo significado. Os ame-
ricanos adoram o subterfúgio. Preferem manter sua verdade 
bem protegida e em segurança dentro de um cesto de vime 
escondido entre os caniços até o momento em que alguma 
amável princesa egípcia apareça para resgatar o bebê.

Bem, já está mais do que na hora de que alguém apareça 
para recolher o bebezinho da verdade que a América gerou há 
algum tempo. Esquecido que ficou, o bebê deve estar ficando 
muito magrinho… 
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. O espírito do lugar

Temos o hábito de pensar nos antiquados clássicos norte- 
americanos como livros infantis. Pura infantilidade nossa. A 
velha fala literária* norte-americana contém uma qualidade 
exótica que corresponde ao continente americano e a nenhum 
outro lugar no mundo. Só que, claro, enquanto insistirmos em 
ler tais livros como se fossem histórias para crianças, deixare-
mos de perceber tudo isso.

Perguntamo-nos o que os compenetrados romanos de fino 
espírito dos séculos III e IV, ou mesmo dos séculos posteriores, 
liam nas estranhas elucubrações de Lucrécio ou Apuleio ou 
Tertuliano, de Agostinho ou Atanásio. A voz misteriosa da 
Espanha ibérica, a magia da velha Cartago, a paixão da Líbia 
e da África do Norte: podem apostar que os compenetrados 
romanos da Antiguidade jamais chegaram a ouvi-las. Eles so-
brepunham a todas essas vozes a inferência do latim antigo, 
assim como sobrepomos a inferência da velha Europa a Poe 
ou Hawthorne. 

É difícil ouvir uma voz nova; tão difícil quanto ouvir uma 
língua desconhecida. Simplesmente não ouvimos. Há uma voz 
nova nos velhos clássicos norte-americanos. O mundo preferiu 
não ouvi-la e veio com essa conversa de histórias infantis. 

* “Art-speech”, no original. (N.T.)
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Por quê? Puro medo. Mais que qualquer outra coisa, o 
mundo teme novas experiências. Porque uma nova experiência 
desloca experiências antigas. E é como tentar usar músculos 
que talvez nunca tenham sido usados, ou que foram se enrije-
cendo ao longo do tempo. A dor é terrível.

O mundo não teme uma ideia nova. Ele é capaz de classificar 
toda e qualquer ideia. É incapaz, porém, de classificar uma ex-
periência realmente nova. Só consegue esquivar-se. O mundo 
é um mestre em esquiva, e os americanos são os campeões. 
Porque se esquivam a sua própria identidade profunda.

Há um sentimento novo nos velhos livros americanos, bem 
mais que o existente nos livros americanos modernos, que são 
praticamente isentos de todo sentimento e se orgulham disso. 
Há um sentimento “diferente” nos velhos clássicos america-
nos. É a passagem da velha psique para uma coisa nova, um 
deslocamento. E deslocamentos doem. Uma coisa que dói. Por 
isso tentamos vendá-lo, como um dedo machucado. Protegê-lo 
com um pano.

Ao mesmo tempo, trata-se de um corte. De descartar as ve-
lhas emoções, a velha consciência. Não me perguntem o que 
permanece.

A fala literária é a única verdade. Os artistas costumam ser 
tremendos mentirosos, mas sua arte, se for arte, não deixará de 
relatar a verdade de seu tempo. E é isso que importa. Abaixo 
a verdade eterna. A verdade se nutre do dia a dia, e o maravi-
lhoso Platão de ontem hoje é basicamente uma bobagem.

Os velhos artistas americanos eram mentirosos incuráveis. 
Mas eram artistas, a despeito de si mesmos. O que é mais do 
que se pode dizer da maioria dos praticantes vivos. 
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E você pode se deleitar lendo A letra escarlate, seja aceitando 
o que o mimoso do Hawthorne, com seus olhos azuis, tão açu-
carado, tem a dizer sobre si mesmo, falso como são todos os 
mimosos, seja lendo a verdade impecável de sua fala literária.

O mais curioso na fala literária é ela prevaricar tanto, quer 
dizer, as mentiras que ela conta. Imagino que isso aconteça 
porque ficamos o tempo todo mentindo para nós mesmos. E a 
partir de uma trama de mentiras, a arte tece a verdade. Como 
Dostoiévski posando como uma espécie de Jesus e ao mesmo 
tempo revelando-se com toda a sinceridade um belo patife.

Na verdade a arte é uma espécie de subterfúgio. Graças a 
Deus, porém, se quisermos podemos ver através do subterfú-
gio. A arte tem duas grandes funções. Primeiro, proporciona 
uma experiência emocional. Em seguida, se tivermos a cora-
gem de encarar nossos próprios sentimentos, ela se transforma 
numa mina de verdades práticas. Os sentimentos já estão co-
nosco ad nauseam. Só que nunca ousamos extrair deles a ver-
dade que contêm, a verdade que nos diz respeito, seja ela ou 
não do interesse de nossos netos.

Em geral o artista se dedica – ou se dedicava – a apontar 
uma moral e enfeitar uma história. Quase sempre, porém, a 
história aponta em outra direção. Duas morais francamente 
opostas, a do artista e a da história. Jamais confie no artista. 
Confie na história. Compete ao crítico salvar a história do ar-
tista que a criou.

Agora já sabemos qual é nosso objetivo nestes estudos: sal-
var a história americana do artista americano.

Primeiro, olhemos para esse artista americano. Para come-
çar, como ele foi parar na América? Por que não continuou 
sendo europeu, como seu pai antes dele?


