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Faulkner uma vez escreveu que o verdadeiro problema do nosso tempo é que já não existem proble-
mas espirituais. O significado deste diagnóstico é mais implacável do que parece e diz-nos intimamen-
te respeito. Que já não existam problemas espirituais, que esses já não sejam sentidos como algo de 
decisivo e de iniludível, gera, de fato, uma angústia sem precedentes. Longe de nos libertar do mal 
estar, o fato que os problemas da humanidade tenham se tornado calculáveis, questões factuais ur-
gentes e eventualmente complicadas, mas que, em última análise, peçam para ser governadas e não 
vividas nem pensadas, precisamente isto nos entrega a uma angústia especial, tanto mais intolerável 
quanto mais, pelo menos em aparência, resolúvel. No seu diário, Fallot narra ter experimentado a ex-
periencia mais profunda da angústia ante a morte quando, depois de ter pedido num restaurante a sua 
sobremesa usual, sentiu responderem-lhe que naquele dia não a havia. Naquele instante ele soube 
com absoluta certeza que daquela angústia não se libertaria mais, que ela o acompanharia para toda a 
vida. Se o filme policial é o paradigma de um mundo no qual tudo depende unicamente da solução de 
um problema factual, então, num universo já sem problemas espirituais, os homens estão ansiosos e 
estranhados ante as suas vidas como personagens de uma dectective story ante o delito. E enquanto 
economia, medicina e tecnologia de toda a espécie (que são sempre, em última analise, técnicas de 
governo) assumem a direção das sortes humanas, os problemas espirituais (e as técnicas que lhes 
transmitiam a experiência: poesia, filosofia, arte) deslizam insensivelmente para a esfera da cultura, 
isto é, deixam de ser decisivos. Deste modo — convém recordá-lo? — hoje se continuam a construir 
museus (até mesmo, sem se aperceber da contradição, “museus de arte contemporânea”), auditórios 
e teatros, mas é claro que tudo isto já em nada diz respeito às questões que decidem da nossa pos-
sibilidade de viver e ser felizes. O chamado “espírito”, que não era mais que o nome que os homens 
davam ao ponto de maior intensidade em qualquer âmbito das suas vidas, torna-se assim uma esfera 
autónoma e separada, que acaba por ser secundária e na maioria das vezes maçuda. Aquilo pelo 
qual cada coisa vale a pena de ser vivida transforma-se numa diversão cada vez mais comprometida 
pela dúvida de que, talvez, “não valha a pena”, que viver se possa somente procurando-se na internet 
uma outra vida e um vulto que parece mais verdadeiro, precisamente enquanto é constitutivamente 
marcado pela falsidade e pela máscara. Significa isto, como certos bem pensantes aconselham, que 
se deva regressar às “coisas do espírito” (expressão ainda mais contraditória que “museu de arte con-
temporânea”), quase como se poesia, arte e filosofia estivessem num estado de espera, separadas e 
acessíveis, num dado lugar? Ou que, mais que isto, como sugere Humphrey Bogart no final do filme 
Maltese Falcon, que verdadeiramente espiritual e poética é a consciência que as coisas e os fatos aos 
quais estamos irrevogavelmente consignados são, como a estatueta do falcão, apenas “a matéria da 
qual são feitos os nossos sonhos”? Que, no nosso errar entre fatos e as coisas não devemos perder a 
recordação daquele ponto de intensidade (espiritual, isto é, evanescente e subtil) que decide de cada 
vez acerca do nosso desejo e da nossa forma de vida?

Giorgio Agamben

Publicado originalmente no site piazza e mezza, da editora nottetempo (23/10/2009) 
Tradução de Pedro A. H. Paixão
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arquivo verbete
Antropofagia 

Alfred Jarry

Esse ramo demasiado negligenciado da antropologia, a antropofagia, de forma alguma 
desaparece, a antropofagia não está de forma alguma morta.

Há, como se sabe, dois modos de fazer antropofagia: comer seres humanos ou ser co-
mido por eles. Há também duas maneiras de provar que se foi comido; no momento nós 
examinaremos apenas uma delas; se La Patrie de 17 de fevereiro não maquiou a ver-
dade, a missão antropofágica por ela enviada à Nova Guiné teria sido plenamente bem 
sucedida, tão plenamente que nenhum de seus membros teria voltado de lá, exceção 
feita, como convém, aos dois ou três espécimens que os canibais têm o hábito de poupar 
a fim de encarregá-los com seus cumprimentos para a Sociedade de geografia.

Antes da chegada da missão de antropofagia, é verosímil que, entre os papuásios, essa 
ciência estivesse na infância: faltava-lhes seus primeiros elementos, nós ousamos dizer, 
os materiais. Os selvagens, com efeito, não se comem entre eles. Ademais, depreende-
se de várias tentativas de nossos valentes exploradores militares na África que as raças 
de cor não são comestíveis. Que não cause, assim, qualquer surpresa a devota acolhida 
que os canibais deram aos brancos.

Seria um erro grave, entretanto, ver no massacre da missão europeia apenas vil gula1 e 
puro requinte culinário. Esse acontecimento, na nossa opinião, manifesta uma das mais 
nobres tendências do espírito humano, sua propensão a assimilar a si o que acha bom. 
É uma tradição muito velha, na maior parte dos povos guerreiros, devorar essa ou aquela 
parte do corpo dos prisioneiros, na suposição de que ela contenha determinada virtude: 
o coração, a coragem; o olho, a perspicácia, etc. O nome da rainha Romaré significa 
“come-olho”. Esse costume foi menos seguido a partir do dia em que se acreditou em 
localizações menos simples. Mas é reencontrado, integralmente, nos sacramentos de vá-
rias religiões, baseados na teofagia. Os papuásios tiveram em vista, quando devoraram 
os exploradores de raça branca, apenas uma espécie de comunhão com sua civilização.
1 No original: basse gourmandise. Parece ser uma expressão recorrente em relatos europeus, em 
especial naqueles de missionários ou por eles influenciados mais diretamente, a respeito do contato 
com canibais. [Nota do tradutor]
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Se algumas vagas concupiscências sensuais se misturaram à realização do rito, elas 
lhes foram sugeridas pelo chefe mesmo da missão antropofágica, Sr. Henri Rouyer. No-
tou-se bastante que ele fala com insistência, no seu relato, de seu amigo, “o bom gordo 
Sr. De Vriès”. Os papuásios, a menos que os suponhamos ininteligentes em excesso, 
puderam compreender que: bom, quer dizer bom para comer; gordo, quer dizer: vai dar 
pra todo mundo. Era difícil que eles não se fizessem, do Sr. De Vriès, a ideia de uma 
reserva viva de alimentos enviada para os exploradores. Como estes teriam dito que era 
bom, se não tivessem sido capazes de apreciar sua qualidade, e a quantidade de sua 
corpulência? É certo aliás, para quem quer que tenha lido narrativas de viagens, que os 
exploradores só sonham com comida. O Sr. Rouyer confessa que, em certos dias de 
penúria, eles “proveram seu estômago com lagartas, vermes, gafanhotos, fêmeas de 
cupim..., insetos de uma espécie rara e nova para a ciência”. Essa pesquisa dos insetos 
raros deve ter parecido, para os indígenas, uma peculiaridade de glutonaria; quanto às 
caixas de coleções, era impossível que eles não as tomassem por conservas extraordi-
nárias reclamadas por estômagos pervertidos, tal como nós outros civilizados nos figura-
mos aqueles dos antropófagos...

Foitar, chefe dos papuásios, propôs ao Sr. Rouyer ceder-lhe dois prisioneiros de guerra 
contra o Sr. De Vriès e o boy2 Aripan. O Sr. Rouyer repeliu essa oferta com horror... 
Mas ele se apossou clandestinamente dos dois prisioneiros de guerra. Nós não vemos 
diferença entre essa operação e aquela do enganador que repeliria, com não menos 
horror, o convite de pagar uma soma para a aquisição de uma ou várias pernas de car-
neiro, mas furtaria, na ausência do açougueiro, sobre a fé dos tratados, esses membros 
comestíveis. O Sr. Rouyer removeu dois prisioneiros. O que fez o Sr. Foitar, chefe dos 
papuásios, ao tomar posse do boy e do Sr. De Vriès, senão arrecadar o montante legítimo 
de sua fatura?

Há, anunciamos ao começar, uma segunda maneira, para uma missão antropofágica, 
de não voltar de forma alguma, e esse método é o mais rápido e o mais seguro: é se a 
missão nem partiu.

Primeiro de março de 1902

Tradução de Marcelo Rodrigues Souza 

4  O termo boy é utilizado em francês para designar certos trabalhadores domésticos ou servidores 
de origem indígena, isto é, autóctone ou nativa, nas colônias. [N.T.]


