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DIREITOS CANIBAIS: INTERTEXTUAUDADE E DISCURSO POSCOLONIAL NA REGIAO DO CARIBE*
Graham Huggan**

"A historia do Caribe", diz Roberto Gonzalez Echevarria em seu livro
sabre Alejo Carpentier, "e uma historia de comec;os ou de fundac;5es" (252).
Cai"ibe, nesse sentido, estabelece 0 cenario para a historia Latino Americana. As tentativas dos escritores caribenhos para restabelecer, ou melhor, para
remode/ar suas origens culturais prefigura 0 esforc;o coletivo de urn Novo
Mundo continental para imaginar a si mesmo no futuro. Nesse esforc;o, a
imaginac;ao choca-se com a memoria; pois assim como muitos escritores
latino americanos, os escritores anglo-caribenhos frequentemente estao divididos entre urn desejo quase involunt,kio de recordar e uma necessidade
urgente de reinventar. Derek Walcott tem argumentado eloquentemente por
todos aqueles, na regiao do Caribe, que tem apostado em uma literatura de
renovac;ao:

o

o Novo Mundo originou-se na hipocrisia e no genocidio, assim, para nos nao e
uma questao de retorno ao Eden ou de criar Utopia; para alem do sordido e
degradado infcio das Indias Ocidentais, nos poderiamos apenas ir mais fundo
na indecencia e no arrependimento. Poetas e satiricos sao afetados pela estupidez superior de acreditar que as sociedades podem ser renovadas, e um dos
lugares que mais nutre tal renova~ao, por mais visionario que isso possa parecer, 0 arquipelago americano. (13)

e

Poetas e satiricos nao sao os unicos afetados, entretanta: tambem os
escritores - como Carpentier, au urn escritor da Guiana a quem ele tem sido
comparado, Wilson Harris - cujas ficc;5es experimentais movem-se alem de
uma historia que inscreve a autopromoc;ao do registro Ocidental (Europeu):
uma historia expressa nos paralizantes termos da desapropriac;ao e da derro-

tao

o criativo projeto de Harris, tanto quanta 0 de Carpentier, tern sido 0
de uma conversao imaginativa coerente com uma tradic;ao: urn processo que
• "Cannibal Rights: rntertextuality and Postcolonial Discourse in the Carribean Region".
Leoni! Martinez.
** Harvard University.

Tradu~ao:

trabalha no sentido de dissolver regimes adversarios "fixos", transformando
inimizades ancestrais em uma simbiose volatil 1 . Uma das metMoras primarias
utilizadas pOI' Harris para i1ustrar esse complexo processo transformador e a
f1auta de osso do Caribe/canibal. A f1auta de 0550, como Harris explica no seu
prefckio para The Guyana Quartet, era tradicionalmente
escavada no ossa de um inimigo em epoca de guerra. A carne foi arrancada e
consumida, e no processo, segredos foram digeridos. Espectros ergueram-se da
f1auta, ou nela basearam-se. [0 antrop610go Michael] Swan identifica esta
f1auta da alma com uma "transubstancia<;ao ao contrario". Paralelamente a uma
viola<;ao 6bvia ocorre portanto, parece-me, uma outra for<;a sutil assemelhadae
contudo diferindo do terror no qual a f1auta tornou-se 0 lar ou curiosamente
mutua fortaleza de espirito entre 0 inimigo e 0 outro, um 6rgaoampliado de
autoconhecimento estendido com a tendencia inimiga tao proxima da voraddade nativa pela vit6ria. (9-10)
Assim como muitos dos oraculares pronunciamentos criticos de Harris,
este necessita ser desembrulhado. Desde as superestimadas especula~Qes de
Her6doto ate as fantasias bacanais de Witting e Genet, os canibais parecem
tel' retido uma morbida, e freqUentemente lasciva, fascina~ao para os escritores ocidentais (europeus); ao longo do tempo, 0 canibalismo tem se. tornado um dos mitos ocidentais mais poderosamente demonizador2• 0 cariibalismo e um "marcador mitico" (Arens), um derradeiro tabu; ele demarca· a
linha entre "civiliza~ao" e "barbarie." Um simbolo de hostilidade, ele tern Servido para justificar a hostilidade. Como argumenta Maggie Kilgour; a pratica
simbolica do canibalismo - a conversao do "outro" amea<;ador emobjetode
consumo - tem liga<;5es espedticas com a historia do imperialismo ocidental.
Nao surpreende, diz Kilgour, que a descoberta do Novo Mundo tenha coincidido com um rapido aumento de interesse pelos canibais: "a defini<;ao do
outre como canibal justificou sua opressao, exterminio, e 0 canibalismo cultural (tambem conhecido como imperialismo) pela pratica do "comer ou ser
comido" (Kilgour 148). Mais recentemente, Dean Maccannel tem fornecido
uma vivida analogia entre canibalismo e a polltica de poder corporativa. Escrevendo quase tao histericamente quanta a histeria que denuncia, Maceannel, ap6s definir canibalismo "no registro politico-economico" como "a produ<;ao de totalidades sociais pela incorpora<;ao literal da "alteridade d , continua:
Ele [0 canibalismo] lida com a diferen<;a humana da maneira mais direta, nao
meramente abolindo-a, mas tomando-a completamente, metabolizando-a,
Para uma discussao desse processo, vel' os ensaios de Harris, "History, Fable and Myth" e,
particularmente, "Adversarial Contexts and Creativity". Vel' tambem, como meio de comparal;ao, 0
ensaio de Carpentier "The Latin American Novel".
2 Para uma util visao geral dos temas canibais na literatura oCidental (concentrados na flcl;ao), vel'
Rawson.
3 N. do T. - A edil;ao do "Novo dicionario da lingua portuguesa" de Aurelio Buarque de Holanda
v'enda nas Jivrarias ainda desconhece 0 termo alteridade, bem como a data de publicac;ao, como se·
um diciomirio palrasse aclma das cronologias, vale dizer, do tempo. A edil;ao eletr6nica tampouco
registra 0 termo.
1
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transformando-a em excremento, e eliminando-a. 0 'outro' metabolizado supre
a energia para 0 auto-erotismo, 0 narcisismo, 0 conservadorismo economico, 0
egofsmo e a absoluta unidade grupal ou fascismo, agora todos arrumados sob
urn signa positivo e ao qual 0 [historiador Francis] Fukuyarna refere-se como
uma cultura consumista verdadeiramente universal que tern se tornado tanto 0
sfmbolo quanto uma base de sustenta<;ao da condi<;ao homogenea universal.

(66)

Como MacCannel argumenta em outro lugar no mesmo ensaio, entretanto, existem na verdade dais tipos diferentes de canibalismo: a primeiro
primariamente econ6mico, e marcado pela ambic;ao do ganho material; a
segundo predominantemente simbo/ico, e correspondendo ao desejo de solidariedade humana. No primeiro desses registros, a "outro" canibalizado representa uma Fonte de saude; no' segundo, 0 "outro" e urn recept,kulo de
conhecimento. Embora essa distinc;ao seja esquematica demais, ela possibilita
uma reavaliac;ao da pratica do canibalismo de acordo com principios assimilativos. Como argumenta a antropologa Peggy Reeves Sanday, as aparentes
violac;6es do ritual canibal tem uma forc;a paradoxalmente reguladora.
"Quando projetada sabre inimigos, a canibalismo...transforma-se no veiculo
atraves do qual as mais fortes ameac;as vida social sao dissipadas...Atraves
do consumo da carne dos inimigos, assimila-se a odio da forc;a hostil de urn
outro grupo, agregando-a ao proprio grupo" (Sanday 6). Essa assimilac;ao
nunca e total; a dialetica entre a "mesmo" e a "outro" e mantida. Assim, 0
canibalismo fornece uma soluc;ao provisoria para a problema de como utilizar
os recursos do "outro" sem tornar-se a "outro" (Weiner, cit. em Sanday 22);
ele converte a poder destrutivo do "outro" em uma Fonte - parcialmente
espiritual - de subsistencia. Dai a func;ao reintegrativa, de acordo com Harris,
propiciada pela f1auta de ossa do Caribe/canibal; porque 0 que a metMora de
Harris levanta e a possibilidade de uma hostilidade "transubstanciadora".
Desmaterializando a ato da conquista - atraves da troca de registros, nos
termos de MacCannel, do economico para 0 simbolico - 0 canibalismo
transforma a luta fisicamente diferenciadora par riquezas materiais em uma
incomoda uniao metafisica. Torna-se significante aqui, e claro, que essa uniao
deva ser efetuada por intermedio da musica, uma vez que a musica realiza
uma "transubstanciac;ao ao contrario" dos vinculos mundanos da escrita:
vinculos que ligam a regiao do Caribe/America Latina a uma historia brutalmente material.)4
Helen Tiffin, entre outros, tern buscado aplicar a teoria de Harris sobre
a conversao canibalesca em relac;ao pratica intertextual da escrita pos-colonial. As Iiteraturas e as culturas pas-colonia is, argumenta Tiffin, estao neces-

a
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~ Vel' a discussao do proprio HarriS da fun~ao da musica em Palace of the Peacock no ensaio
'Enigma of values', 147-149. Como Harris explica, a analogia musicai para a novela - mediada
largamente atraves da catalizadora f1auta de 0550 - e mals do que simplesmente 'uilla acumula~ao
de efeitos tonais'. Ela e tambem 'alguma colsa mUito mais primitiva ... semelhante a texturas ...
internas que c1amam POI' ser visualizadas a partir de um profundo ponto de vista nativo/universal'.
Estas texturas pertencem aos 'vestfgios de lendas' do Caribe 'sepultadas no solo das Guianas e das
Americas Central e do Sui'.
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sariamente implicadas no empreendimento historico europeu; nao ha nenhum
caminho facil para escapar do sistema de representa<;5es produzido pelo
passado colonial. Reavaliando criticamente 0 registro historico/ficcional europeu - "escrevendo de volta" desobedientemente aos seus precursores europeus - os escritores pos-coloniais assumem uma serie de posi<;5es contradiscursivas:
A ac;ao do contra-discurso pas-colonial e dinamica, nao estatica: ela nao busca
subverter 0 dominante com uma visao de tomar 0 seu lugar, mas buscal· na
formula<;ao de Harris, desenvolver estrategias textuais que continuamente
"consomem suas proprias tendencias", ao mesmo tempo em que expoem e
erodem as do discurso dominante. (Tiffin 18)

o "emprestimo" intertextual dos escritores pos-coloniais pede ser vista
como um caso exemplar. Muitos escritores pos-coloniais (preponderantemente do Caribe) extraem sua tematica de c1assicos sobre 0 encontro colo~
nial, como A Tempestade, Robinson Crusoe, 0 cora~ao da treva (obras que
examinarei posteriormente e que sao significativamente afetadas por impulsos canibais delas proprias). Mas esses escritores modificam os textos precursores em beneficio de seus proprios propositos ideologicos; a pratica do
canibalismo "simbolico"s permite-Ihes converter antagonismos imperiais em
uma fonte de produtividade transculturadora. Oprojeto, simultaheamente
assimilativo e subversivo, parecera familiar, ou talvez ate mesmo urn cliche
para os estudiosos da fic<;ao latino-americana contempodinea, que tern no
voraz apetite transculturador uma de suas caracterfsticas primarias. Surpreendentemente, entretanto, existem poucos trabalhos crfticos sobre as liga~
<;5es existentes entre a America-latina e 0 Caribe, ou sobre ate que ponto
seriam aplicaveis as teorias latino-americanas ao campo rapidamente emergente dos estudos pas-coloniais. Essa perspectiva indica uma tendencia continuamente anglocentrica da crftica pas-colonial: tendencia que tem levado
alguns dos mais poliglotas dos seus praticantes a resmungar sobre imperialismo cultural de gabinete e ao inquietante argumento de que, como resultado de suas pretensoes de resistencia, 0 pos-colonialismo poderia muito
bem ser visto como uma continua<;ao do colonialismo por outros meios. Esse
ensaio nao assume a posi<;ao de testemunho; ela segue a suposi<;ao i entretanto, de que a crftica latino-americana e a teoria crftica tem muito a oferecer
ao pos-colonialismo; de que urn pacta canibal deveria ser efetivamente selade entre eles; e de que 0 "Manifesto antropofagico", de Oswald de Andrade, em particular, deveria ser reavaliado em fun<;ao de seu entendimento do
processo de intertextualidade.
o "Manifesto antropofagico" - ele proprio aparentemente canibalizado das teorias dos surrealistas europeus - apareceu em 1928. 0 maniN. do T. - Ao lango do texto, canibalismo e antropofagia aparecem como sinonimos. Confrontado
com 0 conceito de antropofagia veiculado pelo "Manifesto antropofagico", tal uso indiferente dos
dois termas parece problematico. Alem disso, e passivel observar uma grande semelham;a entre
'canibalismo simbolico' e a no~ao de antropofagia elaborada por Oswaid de Andrade.
5
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festo veiculou um oportuno e hiperbolico alerta tanto aos escritores brasileiros quanto aos latino-americanos, no sentido de escolher entre devorar a
cultura europeia, ou entao permitir que eles mesmos sejam por ela devorados. Como Haroldo de Campos sugeriu, 0 manifesto andradino e uma inspira<;;ao por detras da estetica barroca de consumo total do "boom" da novela
latino-americana. 0 manifesto reproduz as taticas apropriativas dos modernistas europeus (Yeats, Eliot, etc.), mas utilizando-as para suprir as exigencias de um programa cultural nacionalista. Em um desafio exuberante, ele
desanca a "civilizada" Europa; seu objetivo e "absorver a inimigo consagrado...transformando-o em um totem". 0 poeta-canibal latino-americano
emerge como um tipo de enfant terrible; uma crianc;a primitiva que rejeita
seu pai hipoteticamente "civilizado". Como 0 Brasil responde as press5es
sobre suas obriga<;;5es "filiais" em relac;ao
Europa? Ele rompe 0 contrato
social, e dai p5e-se a devorar os homens que a fizeram.
A ficc;ao de Wilson Harris (que uma vez planejou uma novela sobre 0
Brasil e que deve certamente ter lido Oswald de Andrade) demonstra uma
desobediencia semelhante, embora talvez menos gritante ou abertamente,
em relac;ao aos seus precursores literarios europeus. Na novela de abertura
do livro The Guyana Quartet, Palace of the Peacock (primeiramente publicada
em 1960), Harris incorpora 0 trabalho de diversos escritores europeus - na
maioria britanicos - da tradi<;;ao simbolista, desde os metafisicos (Donne) ate
os modernos (Eliot e Conrad). Diversos criticos tem tentado decodificaro
labirinto intertextual de Palace of the Peacock, 0 deliberadamente tortuoso
relato de Harris da missao de uma comunidade local miscigenada de descobrir 0 Eldorado nas florestas da America do Sui, missao essa condenada, mas
fundalmentalmente redentora. Em seu ensaio critico, W. J. Howard
Harris
como operando dentro da tradi<;;ao de Blake e Yeats e que "transforma a
historia em mite atraves do inconsciente criativo" (50). Palace of the Peacock
pode ser lido de acordo com uma dramatiza<;;ao simbolica por meio da qual 0
"poeta-romancista transforma a cria<;;ao fisica em um estado de existencia
imaterial" (53). Michael Gilkes Ie a busca de unidade simbolista da escrita de
Harris como uma tentativa de "sanar a psique divida do homem do Caribe"
(xxvii): os densamente hibridizados simbolos e alusoes de Palace of the Peacock sustentam um amplo processo alquimico no qual 0 fragmentado individuo (caribenho) pode atingir a reintegrac;ao "atraves da justaposic;ao ou "casamento" dos opostos" (22). Mais recentemente, e de forma mais convincente, Sandra Drake seguiu as proprias indicac;5es criticas de Harris, lendo
Palace of the Peacock como um amalgama de mitologias culturais: uma combinac;ao sincretica do mite da criac;ao europeu (Judaico-cristao) e do amerindio, mistura mediada pelo ambivalente malandro afro-caribenho. 0 Caribe,
na leitura de Drake, e 0 locus dassicus para tal hibridismo criativo; e um
lugar no qual as tradi<;;6es culturais ancestrais da Africa, Europa e da America
pre-colombiana poderiam encontrar-se e refundir-se produtivamente.
A jornada ate a fonte, entao, encobre uma profusao de diferentes
Fontes cada uma delas transformada e recombinada em sua altamente volatil
configura<;;ao no Novo Mundo. Entre essas varias Fontes - e ela propria, por
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certo, a narrativa de uma busca metaforica - e 0 romance de Conrad 0 cora~ao da treva (publicado em 1902). Em um ensaio critico sobre 0 cora~ao
da treva, Harris elogia Conrad por sua capacidade de penetrar alem das
aparencias estaticas. A Africa confunde Marlow: as contraditorias imagens
africanas distorcem os pontes de vista homogeneamente liberais do europeu,
revelando-Ihe a vacuidade de sua retorica de compaixao. Para Harris, 0 rigido
codigo de conduta de Marlow mascara um "ego soberano" do Velho Mundo.
Infelizmente, Conrad nao oferece um c6digo moral alternativo; como resultado, 0 cora~ao da treva equilibra-se no limiar: a narrativa fica no nrvel de
uma mascarada, da farsa, da parodia ineficaz. Embora veicule uma acusar;ao
devastadora contra 0 humanismo liberal i1uminista - mediado atraves do
ap6stolo tornado apostata, 0 monstro messianico Kurtz - falta-Ihe a coragem moral de romper as barreiras que ele cria para si mesmo; 0 Iivro falha
ao nao postular uma alternativa visionaria em rela<;ao racionaliza<;ao vazia
de seus proprios temores.
A reinterpreta<;ao de 0 cora~ao da treva realizada por Harris em Palace of the Peacock narra 0 dilema ontologico de seu texto precursor europeu; reencena, com resultados fatais, a processo autodestrutivo par melo do
qual 0 "discurso do outro", baseado na subordina<;ao do objeto, e levadopela
for<;a de sua propria divisibilidade a uma fragmenta<;ao dentro do sujeit06 •
Qu, para adotar a metMora antropofagica, havendo metaforicamente devorado seus adversarios, 0 sujeito pode devorar somente a si mesmo. Dramatizando esse processo autofagico, Palace of the Peacock expOe 0 romance de
Conrad ao seu maior medo: 0 temor, nao tanto de ser consumido mas de se
tomar canibal, consumindo, a si mesmo.
Temores canibais semelhantes, de acordo com Kilgour, ressurgiram
no final do periodo imperial, uma epoca em que "a amea<;a da perda de
identidade pessoal e nacional rebentou com renovado vigor" (196). Dar a
tentativa, par parte de escritores tais como Conrad e Rider Haggard, de
apropriar-se do "outro", incorporando-o, previnindo-se contra a perda da
propria identidade. Essa op<;ao, para Kurtz, consiste no gesto em dire<;ao a
"tornar-se nativo"; mas uma vez que ele e privado do adversario - desde
que ele fala de "inenarraveis ritos" nativos - Kurtz direciona seus impulsos
canibais cada vez mais contra si mesmo. Kilgour descreve bem 0 proeesso.
"A exaustao de todas as fontes externas de nutri<;ao faz com que 0 apetite
[do canibal] volte-se para dentro de si mesmo e alimente-se de sua propria
fonte" (36); 0 autocanibalismo seria a pratica de "um ego autista encerrado
em si mesmo e que nega toda alteridade, rejeitando influencias externas e
recusando-se aver 0 outro mesmo como comida para ...alimentar-se apenas
de si mesmo"(193). Se Kurtz e realmente urn canibal ou nao (a narrativa e
confusa a respeito dissO)7, nao e a questao; 0 que importa e que seu com-

a

6 Para uma explica<;ao desse processo, ver meu ensaio "Anxieties of Influence". Para uma discussao
do canibalismo dentro desse contexto, ver tambem 0 ensaio de Certeau sobre Montaigne.
7 Ver, por exemplo, Rawson, "Cannibalism and Fiction, Part Two", pp. 290-292. Sabre a questao dos
"inenamiveis ritos", Rawson observa que "nos sabemos que ele os cometeu mas nao como eles
eram ... A sugestao canibal... paira sobre [0 romance] sem ser confirmada. Se existe uma evasao
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portamento representa uma extensao da lealdade inicial entre Marlow e os
canibais de sua tripula<;ao, e que 0 mesmo ocorra no "terminus" - no perverso extremo da logica imperial - quando 0 canibalismo do "ego soberano"
come<;a a alimentar-se de si mesmo. A simpatia de Marlow pelos canibais seus companheiros de trabalho no vapor - e aparentemente baseada em
uma aprecia<;ao pratica da fome deles. Temendo um ataque de nativos desconhecidos das altas margens do rio, Marlow vira-se para 0 lider dos canibais
em um gesto de encorajamento:
"Ah-a", eu disse, apenas para manter 0 bom relacionamento. "Agarre-o", vociferou com um arregalar de olhos injetados de sangue e um rapido luzir de
dentes afiados - "Agarre-o. Da ele pra nos". "Pra voces, e?" eu perguntei: "E
o que voces faraD com ele?" "Comer!" respondeu laconicamente e, debrUl;ando-se na amurada, pos-se a contemplar 0 nevoeiro numa postura digna e
profundamente pensativa. Como e de se esperar, eu teria sem duvida ficado
horrorizado, nao tivesse me ocorrido que ele e seus companheiros deviam
estar cada vez rnais famintos ao longo desse ultimo meso (64-65)
Marlow nao pode ajudar mas admira 0 autocontrole dos canibais,
mesmo que essa admira<;ao entre em choque com seu ponto de vista europeu sobre os "instintos selvagens" dos canibais:
Autocontrole! Seria 0 mesmo que esperar autocontrole por parte de uma hiena
que vagueia entre os cadaveres de um campo de batalha. Mas existia 0 fate diante de mim - 0 fate surpreendente, de ser visto, como a espuma sobre as
profundezas do mar, como um tremor em um incompreensivel enigma, um
misterio maior - quando eu pensava nele - do que 0 curioso, inexplicavel tom
de desesperado pesar do clamor selvagem que nos assolou desde a ribanceira,
vindo de tras da cegante alvura da nevoa. (67)
Assim como ocorre frequentemente na narrativa, 0 misterio e invocado para ocultar uma verdade chocante: nesse caso, 0 fate de que Marlow
poderia ter comido; que os "instintos selvagens" nao sao dos canibais, mas
dele proprio. Por que, Marlow pergunta-se, a tripula<;ao de canibais nao se
atirou sabre ele? 0 pensamento nao e tao horripilante; de fato, ele curiosamente sedutor:

e

Eu olhei para eles com urn vivo e renovado interesse - nao porque me ocorresse que poderia ser devorado par eles daqui a pouco, embora eu deva confessar a voce que so entao percebi - sob uma nova luz, digamos assim - 0
quanto a aparencia dos peregrinos era pouco atraente, e eu desejei, sim, eu
positivamente desejei que minha aparencia nao Fosse tao - como direi? - tao
pouco apetitosa: urn toque de vaidade fantastica que se ajustava muito bem a
sensac;ao de sonho que impregnava todos os meus dias naquela epoca. (66)

deliberada, ela nao se da como resultado do fate de Kurtz ter cometido "inenarraveis" horrores, e
sim pelo melindre em admitir especificamente que um homem branco possa ter se tornado um
canibal" (291). 0 pudor de Conrad c1aramente nao se aplica aos negros; entretanto, ele se aplica ao
tratamento dado por Rawson a Marlow, cuja lealdade aos canibais curiosamente nao discutida.
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gesto inicial de solidariedade transforma-se em urn conceito absurdo: urn toque de vaidade fantastica, realmente, esse aparente desejo de ser
comido primeiro! 0 momento proporciona ainda outra Iigac;ao de cumplicidade entre Marlowe seu duplo demonfaco, Kurtz: 0 homem cuja "alma ilegal" tinha side seduzida "alem dos limites das aspirac;oes permitidas" (107); 0
homem cuja imagem Marlow salva, tendo conhecimento de que ele mesmo
deveria ter sucumbido. Certamente, para ambos, a "solidariedade de fome"
liberal e apoiada pela voracidade de uma economia capitalista; nesse contexto, e insignificante que Marlow nao va divulgar os "segredos" comerciais
da companhia. "A conquista da terra," diz Marlow vigorosamente, "nao e algo
0 proposito"
bonito quando voce alha demais para ela. S6 0 que redime
(31-32). Mesmo que 0 proposito (imperial) esteja inevitavelmente contaminado pela pratica material; e em Kurtz,seu atormentado servidor, 0 prindpio
devorador sobre 0 qual opera volta-se contra si mesmo.
"Prindpio devorador": a frase de Harris; e em Palace of the Peacock, seu principal agente 0 Kurtziano conquistador Donne. A medida em
que a narrativa desenrola-se, 0 narrador da-se conta de que ele e seus companheiros de tripulac;ao estao revivendo a fatfdica viagem feita anteriormente
por Donne ao interior. A viagem ergue os espectros de urn antigo regime
conquistador. Donne e c1aramente pre-datado por esse regime: "Muito tempo
antes [Donne] tinha se estabelecido... muito antes ele tinha conquistado e
subjugado a regiao dominada por ele, aniquilando todos e devorando a si
pr6prid' (27; enfase rninha). Donne e consumido pelo desejo de conquistar;
sua distorc.;ao do "ego soberano" do Velho Mundo vai as ultimas conseqUencias, levada para alem da limitac;ao de destruir seus (imaginarios) adversarias. A medida em que a jornada retomada, e Donne e sua tripulac;ao encontram sua "segunda morte", Harris transforma 0 desejo canibal de aniquilac;ao em urn odio que se auto consome. 0 canibalismo, como 0 narrador 0
sente, e baseado em urn pavor cego e primordial: urn medo, como ele diz
para Donne, "de reconhecimento da verdadeira substancia da vida" (520).
Esse temor - esse horror Kurtziano - "espalha amargor em nossas bocas, a
sensac;ao assombrosa de terror que nos envenena, suspende e mata" (52).
"Alguem," 0 narrador declara, "deveria demonstrar a unidade do ser, e mostrar... que 0 medo nao e nada mais do que urn sonho e uma aparencia ...
mesmo a morte... " (52).
A narrativa e intercalada com estas misteriosas intimac;oes de mortalidade; a consciencia de morte iminente poe a tripulac.;ao frente a frente com
seus "medos canibais" (52). Todavia, como sugere Harris no prefacio (e
como MacCannell esboc.;a em sua distinc;ao entre os registros economico e
simbolico), existem diferentes, conflitantes imperativos em ac;ao na pratica
do ritual canibal: 0 desejo de matar e assimilar os inimigos pode trair uma
paradoxal necessidade de parentesco. Se, em 0 corar;ao da treva, Conrad
despe essa capa exterior simbolica, revelando a lealdade canibal como 0
mascaramento da voracidade canibal, em Palace of the Peacock 0 processo e
inverso: uma narrativa autofagica consome seu proprio desejo de enriqueci-

e

e

e

e

66

mento pessoal, Iiberando seus protagonistas de um legado historico de "Iimitac;oes materiais" (108). A jornada, assim, funciona no sentido de superar
"a sacralizada e perniciosa convenc;ao de propriedade e lucro" (76). Harris faz
a tripulac;ao confrontar-se com sua propria condic;ao de alienac;ao, e entao
narrar; emerge dessa reencenac;ao uma fragil sensac;ao de parentesco, e
uma profunda, intuic;ao mfstica da "unidade do ser". A reinterpretac;ao de
Harris da apocalfptica parabola de Marlow reafirma a vida ee desavergonhadamente idealista: seus impulsos conciliatorios parecem muito distantes dos
motivos gozadores e vingativos de Oswald de Andrade. Mesmo funcionando
contradiscursivamente em relac;ao a seu texto precursor europeu - ao fazer
com que 0 texto trabalhe no sentido de "consumir suas proprias tendencias"
(Harris, "Adversarial Contexts") - Palace of the Peacock lanc;a seu proprio
sustentaculo iconoclasta
declarac;ao dos direitos canibais de Oswald de
Andrade. A transfigurac;ao feita POI' Harris do tema canibal convencional
(Ocidental) oferece uma ampla comprovac;ao da habilidade dos escritores
pos-coloniais em adaptar 0 tropos do discurso colonial aos seus proprios propositos subversivos. Ainda que Palace of the Peacock apele para alem de
uma mera reescrita - de alguma maneira subversiva - do que 0 simplesregistro literario/historico europeu. Sua jornada ate a Fonte poderia ser vista,
de fato, como uma tentativa de curar a si mesmo das Fontes. Sua estetica
transformativa consistentemente direciona a busca POI' origens textuais/culturais, confundindo a linha divisoria canibal existente entre "comedor"
e "comido". Tupi or not tupi e a questa.o "nativista" de Oswald de Andrade.
Tupi and /lot tupi presumivelmente seria a resposta transculturadora de Harris. Pois quem assimila quem? Qual e 0 estrangeiro'" equal e 0 "nativo"? 0
canibalismo (trans)cultural contemporimeo cria seus proprios problemas digestivos: comendo 0 indigesto de uma variedade particular, pos-colonial. 0
discurso pos-colonial, de acordo com Harris, e tanto antropofagico quanta
autofagico: ele desconstroi a propria necessidade de identificar, e justificar,
suas proprias e "verdadeiras origens". Sua enfase na renovac;ao; lugar algum renova-se tanto quanta 0 Caribe. Em uma regiao, como Michael Dash a
descreve, que e "nefastamente entendida como resultado de sistemas de dominac;ao, [e) na qual as origens sao obscurecidas ou degeneradas em ficc;oes
autocriadoras; traumatizada pela dependencia, a busca de autoformac;ao e a
unica resposta imaginativa valida" (17). Essa busca e ininterrupta; ela opoe
alienac;ao ffsica/psfquica empenhando-se em uma "dialetica da alterac;ao"
(Harris, "History, Fable and Myth"): uma pratica canibal que des-membra,
depois re-monta 0 corpo do "outro" adversario (Dash). Daf 0 paradoxa poscolonial da memoria como um meio de seguir adiante. Seria isso parte da
heranc;a compartilhada entre Caribe/America Latina: um pacta canibal que
utiliza a fome para transformar e comec;ar de novo?
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• Fabriquei varioS quadros, meti-os dentro da valise: nao
eontinha nenhuma bomba. Nao fiz saltar no ar 0 Invisivel.
• Contrurao e destruirao: sinonlmos.
• Eseulpe-se 0 aiu levantando 0 braro.
• Colei bigodes na Gioconda.
• Agora ponho bigodes na lua.
• 0 mict6rio mutt: um objeto organieo, raeional; ate bastante eomunieativo, dialogavel.
• 0 universo: um objeto pre-fabricado pela evalurao, um
ready-made, nao toque nele: deixem-no em paz.
• Desarmem-no.
MUriio Mendes
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