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Notas para Literaturas Pós-autônomas III 
Josefina Ludmer

Em algumas escrituras latino-americanas dos anos 2000 trato de ver modos de imaginar e narrar 
que são modos de pensar e de ler, e, portanto, formas possíveis de agitação cultural.

Na literatura busco palavras, imagens e movimentos; instrumentos conceituais para pensar, e 
também p ara imaginar e produzir afecções; procedimentos ambivalentes para fabricar a realidade 
e completar a volta. O instrumento conceitual (imaginário e afetivo) poderia ser o instrumento crítico.

Depois de escrever Una especulación [Aqui América Latina. Una especulación] tenho mais ou 
menos claro como é pensar ou imaginar em fusão e em sincronia. E não só na literatura.

Em fusão
A queda do mundo bipolar produz fusões de opostos e desdiferenciação entre os pólos anteriores. 
Imaginar/pensar/sentir em fusão com palavras como intimopúblico, realidadeficção, dentrofora, abs-
tratoconcreto.

No caso da realidade e da ficção (uma oposição antes bipolar) poderia imaginar-se a fusão do 
seguinte modo: um pólo come o outro, a ficção come a realidade. Na realidade, a ficção muda de 
estatuto porque abarca a realidade até confundir-se com ela. É possível que o desenvolvimento das 
tecnologias da imagem e dos meios de reprodução tenha liberado uma forma de imaginário onde 
a ficção se confunde com a realidade (o que Beatriz Jaguaribe desenvolve em O choque do Real: 
estética, mídia e cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 2007, p.119). O resultado é a realidadeficção, 
que não é uma matéria feita das duas, não é uma mescla, uma mestiçagem, um híbrido ou uma 
combinação, senão uma fusão onde cada termo é, de modo imediato, o outro: a realidade, ficção 
e a ficção, realidade. 

Em sincronia
É outro modo-procedimento de imaginar e pensar que aparece na literatura e por toda parte: o su-
cessivo se justapõe e o passado está no presente. Cada idéia, cada imagem, cada momento, cada 
território, contém sua história e seu passado. No trabalho de hoje estão todas as formas-trabalho da 
história: na família, todas as formas-família; na literatura, a história da literatura.

Para imaginar um território em sincronia, vejamos dois exemplos televisivos da década de 2000, 
um argentino e outro norte-americano. A ilha urbana de Okupas e a ilha marítima, tropical, de Lost. 
A ilha é um artefato conceitual, ou um instrumento crítico, diferente da nação.

Em sincronia: na ilha de Lost estão todos seus passados, desde os mitos de fundação até 
hoje; os personagens anteriores e os originários coexistem no presente e se relacionam: todos 

 

são contemporâneos. A história da ilha é seu presente e sua narração. Em sincronia também se 
imagina a casa velha ou a ilha urbana de Okupas, que é outro território dos anos 2000 que contem 
sua história até hoje, e também (com os túneis subterrâneos) a história da cidade de Buenos Aires 
desde a colônia.

As ilhas não estão somente em sincronia com seus passados; também alojam um tipo de su-
jeitos típicos dos anos 2000: os dentrofora. Essa posição dos personagens é o que desdobram os 
relatos. É uma posição que se define territorialmente (na ilha) e por sua condição exterior-interior 
em relação a alguma esfera ou idéia: a cidade, a nação, a sociedade, o trabalho, a família, a lei ou 
a razão. Os sujeitos da ilha estão ao mesmo tempo fora e dentro dessas divisões: fora e amarrados 
simbolicamente em seu interior. 

As identidades destes personagens estão pluralizadas e multiplicadas para formar, na ilha, co-
munidades (e guerras) de outros tipos: loiros, okupas, migrantes, gays, freaks, perdidos... As comu-
nidades das ilhas, onde o passado coexiste com o presente, seguem sendo territoriais, mas agora 
são provisórias e diaspóricas. 

Os sujeitos transversais, dentrofora, plurais, provisórios e diaspóricos das ilhas literárias mar-
cam nitidamente a diferença (e a relação) com os sujeitos nacionais, vanguardistas e experimentais, 
das narrações clássicas do século XX latino-americano. A diferença com as formas dominantes 
entre os anos 1940 e 1970, que uniam experimentação temporal e narrativa, um tipo de ficção como 
tensão entre realidade histórica e subjetividade-mito, e um tipo de personagens, ou “sujeitos uno”, 
encarnações (ou representantes) de alguma nação, alguma classe, algum povo e algum opressor. 
Esses personagens representavam um tipo de identidade territorial nacional. A nação, os sujeitos 
uno e a experimentação vão juntas e dão forma aos clássicos do século XX: Pedro Páramo, Cem 
anos de solidão, Eu, o Supremo. E não só os romances, também os ensaios que queriam definir 
identidades nacionais eram vanguardistas e experimentais no século XX: Contraponto cubano do 
tabaco e do açúcar de Fernando Ortiz, de 1940 e O labirinto da solidão de Octavio Paz, de 1950. 

Os sujeitos dentrofora de Okupas e de Lost, e de muitas escrituras do 2000, postulam uma posi-
ção transversal às divisões e classificações nacionais e parecem borrar a experimentação narrativa. 
Agora ler é mais fácil, é como ver.

Os sujeitos dentrofora das ilhas dos anos 2000 se carregam de uma politicidade que, como a 
categoria de ficção, ou da realidade, se encontra em um estado de desdiferenciação: em fusão e 
em ambivalência.     

Tradução de Flávia Cera
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arquivo 
Gastronomia mitológica 
Furio Jesi

Incertitude, ô mes délices
Vous et moi nous nous en allons
Comme s’en vont les écrevisses,

A reculons, à reculons.
(Apollinaire, Le bestiaire)

Chamei de “maquina mitológica” um modelo que se assemelha, pelo menos em aparência, àqueles 
usuais nas ciências naturais. Esse modelo deve servir para configurar seja os objetos historica-
mente verificáveis, seja os objetos historicamente hipotéticos que estão sobre a mesa da assim 
chamada ciência do mito ou da mitologia. Configurar esses objetos significa colocá-los em relação 
entre si e com o observador, com intento gnosiológico. Mas, no âmbito dos mitos e da mitologia, 
quem compõe um modelo arrisca-se sempre a compor ou combinar entre mitos e mitologia mate-
riais mitológicos, isto é, tornar-se mitógrafo mais do que mitólogo. De fato – é um lugar comum, 
um conceito óbvio, para não dizer uma trivialidade –, os materiais mitológicos que se encontram 
na história apresentam quase sempre uma tendência vivíssima para fazer-se modelos, imagens 
exemplares; e toda operação gnosiológica que objetive colocá-los em relação entre si sem destruir-
lhes as presunções pode conferir novo ardor a essa tendência. Compostos, combinados juntamente 
num modelo, os materiais mitológicos cederão à qualidade exemplar a que se arrogam ao próprio 
modelo que os reúnem todos. Desse modo, o instrumento gnosiológico que o modelo deveria ser, 
torna-se ele mesmo um material mitológico. A “máquina mitológica” acaba assim mitológica porque 
reingressa entre os materiais da mitologia, não porque serve para conhecê-los.

Em alguns trabalhos precedentes1 propus o modelo “máquina mitológica” como um mecanismo 
que produz materiais mitológicos – isto é, que produz objetos historicamente verificáveis –; meca-
nismo que declara, entretanto (sem que necessariamente nele se deva crer), ocultar no seu interior 
uma câmara secreta com paredes impenetráveis na qual hospedaria o mito, seu centro motor invi-
sível não verificável na história.

Esse modelo pode ter certa utilidade, permitindo a resolução de problemas epistemológicos que 
dizem respeito à relação entre o mito e os materiais mitológicos: entre o objeto latente, que não é 
verificável na história, que não é predicável de existência ou de não-existência histórica (isto é, o 
mito), e os objetos que chamei de “materiais mitológicos” (isto é, a mitologia ou as mitologias, a res-
peito das quais encontramos testemunhos na história). O modelo “máquina mitológica” apresenta 
a vantagem de não colocar a pergunta “o que é o mito?”, ou, ao menos, de declarar essa pergunta 
como mal posta, falso problema, uma vez que não é possível dizer o que é o objeto que se aniquila 
1 La festa e la macchina mitológica. In.: Materiali Mitologici. pp. 81-120; Il Mito. Milano: Isedi, 1973.
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por si só quando se declara a sua existência ou a sua não-existência.
Dadas essas vantagens, não gostaria de renunciar ao meu modelo. Não podendo, no entanto, 

esconder que esse modelo é ele mesmo algo mitológico, subitamente renunciei a considerá-lo um 
instrumento frio e lúcido, e me proponho a reduzir, muito ou pouco, a margem de erro na sua apli-
cação, sublinhando alguns aspectos propriamente gastronômicos do funcionamento da máquina 
mitológica, vista como receita para satisfazer, no âmbito da ciência, a fome de mitos. Um modelo é 
sempre algo muito similar a uma receita. E não é possível separar o modelo “máquina mitológica”, 
ou ainda, as palavras “máquina mitológica” de uma outra cifra lexical. Não se pode pronunciar 
aquelas palavras sem gerar nos ouvidos de quem escuta um fonema espectral e, talvez, também 
diante dos olhos de quem escuta, uma espécie de ectoplasma: fonema espectral, ectoplasma, que 
os alemães chamam “der Hunger nach dem Mythos”, fome de mitos2. Evocar esse ectoplasma 
significa colocar-se no ponto de fuga em que aquela que foi chamada a ciência do mito ou a ciência 
da mitologia aniquila-se por si só.

Quando li pela primeira vez esse ensaio, em francês, tive que agradecer à língua francesa, já 
que a sua fonética tornava-se veículo de uma apreciação preliminar do ectoplasma, no instante em 
que traduzia para o francês o nome do ectoplasma, “der hunger nach dem Mythos”. Em francês: “la 
faim de mythes”. E não somente a minha duvidosa pronúncia do francês fez assim com que a “faim” 
se identificasse com a “fin”, a “fome” com o “fim”, “Hunger” com “Ende”. Ponto de fuga, certamente, 
mas também ponto de apreciação histórica de uma relação com o mito que imagino como uma bus-
ca, não somente capaz de destruir, mas obrigada a destruir o seu objeto: como uma cruzada que 
não poderá conquistar o seu Santo Sepulcro sem o ter destruído de antemão. O modelo “máquina 
mitológica” é, antes de tudo, a máquina de guerra que conquista enquanto destrói, o artifício que 
conhece o seu objetivo aniquilando-o. Ter fome de mitos quer dizer preparar-se para comer os mitos 
quando estes depuserem as suas armaduras. Já que, de outro modo, não são comíveis. Trata-se 
de descascar os camarões, já cozidos no fogo da busca e tão logo tenham assumido durante o 
cozimento a cor vermelha que é o objeto da nossa fome. Essa cor vermelha é a cor daquilo que 
está morto e, morrendo, assumiu a cor daquilo que é vivo, maduro, agradavelmente comestível. A 
finalidade da moderna ciência do mito ou da mitologia, a finalidade dos mitólogos modernos, é esta: 
ter sobre a mesa algo muito apetitoso que, sem hesitação, dir-se-ia vivo, mas que está morto e que, 
quando estava vivo, não possuía uma cor tão agradável. A cor da vida não é uma prerrogativa muito 
freqüente do que está vivo. O que está vivo freqüentemente não é muito comestível para nós e a cor 
da vida é, aos nossos olhos, a cor do que comemos com viva satisfação.

O modelo “máquina mitológica” – já disse – é uma receita útil para tornar os materiais mitológi-
cos agradavelmente mortos, pulverizados pela cor da vida, esplendidamente comestíveis. É preciso 
acrescentar, de fato, que se o que está vivo freqüentemente não é muito comestível para nós, 

2  Cfr. T. Ziolkowski. Der Hunger nach dem Mythos. Zur seelischen Gastronomie der Deutschen in den Zwanziger 
Jahren. In.: Die sogenannten Zwanziger Jahre. Organização de R. Grimm e J. Hermand. Bad Homburg-Berlin-
Zürich: Gehlen-Verlag, 1970, pp. 270 ss.
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também o que está morto e aparece exatamente como morto não é muito apetitoso. A “máquina 
mitológica” é a receita para preparar materiais mitológicos a fim de que apareçam sobre a mesa 
científica bem mortos, mas também muito apetitosos. E para sublinhar os seus aspectos e as suas 
virtudes gastronômicas permitam-me salientar que há uma coincidência quase perfeita entre as re-
gras que compõem o modelo “máquina mitológica” e aquelas que compõem um outro modelo mais 
célebre: o trecho exemplar do Guide culinaire de A. Escoffier a propósito da preparação dos cama-
rões3.Eis aqui o texto, dotado de todas as qualidades que deveriam fazer dele um texte de chevet4 
[livro de cabeceira] dos mitólogos: “Quel que soit leur apprêt, les écrevisses doivent toujours être 
bien lavées et châtrées...” [“Independentemente de sua preparação, as lagostas devem ser sempre 
bem lavadas e castradas...”] – Permitam-me aqui tirar a palavra do mestre da gastronomia por um 
instante para salientar a exatidão do seu ensinamento, não somente para esses crustáceos, mas 
em particular para os mitos. Sobre a mesa do laboratório da ciência do mito, os mitos, qualquer que 
seja a “apprêt” que se lhes reserva, “devem sempre ser bem lavados e castrados”. Mas, ainda que 
não seja muito difícil compreender o que significa “lavar”, “bem lavar” os mitos, isto é, submetê-los 
à água do laboratório, liberá-los assim da lama das suas hipóstases históricas, com reserva natural-
mente de colocar mais tarde aquela terra em análise filológica –, dito tudo isso, permanece a dúvida 
sobre o que significa “castrar” os mitos. O mitólogo poderia avançar hipóteses pouco fundadas. Mas 
há uma explicação precisa encontrada na explicação de Escoffier: castrar os mitos quer dizer “les 
débarrasser du boyau intestinal dont l’extremité se trouve sous le milieu de la queue, ce qui se 
fait en saisissant cette extrémité avec la pointe d’un petit couteau et en le retirant doucement pour 
ne pas le briser” [“livrá-los do tubo intestinal cuja extremidade se encontra no meio da cauda, isso 
que se faz apertando essa extremidade com a ponta de uma pequena faca e puxando-a delicada-
mente para não o quebrar”]. Não somente isso. Há coisas melhores, muito mais esprit de finesse, 
muito mais savoir faire metodológico nas palavras do mestre Escoffier. Ele especifica, de fato, que 
“Laissé dans les mythes, ce boyau risquerait, principalement au moment du frai, de leur donner 
de l’amertume” [“Deixado nos mitos, esse tubo arriscaria, principalmente nas épocas de desova, a 
deixá-los amargos”]. E é notório que os mitos estão quase permanentemente “au moment du frai”. 
Mestre Escoffier enuncia ainda outra regra áurea da metodologia da ciência do mito. “L’opération 
de châtrer les mythes”, diz, “ne doit pas se faire qu’au dernier moment, et les mythes doivent être 
mis immédiatement dans la cuisson, sinon leur eau s’échappe par l’orifice de cette blessure, et ils 
se vident” [“A operação de castrar os mitos só deve ser feita no último momento e os mitos devem 
ser colocados imediatamente no cozimento, senão sua água escapa pelo orifício dessa ferida e eles 
se esvaziam”].

Evidentemente, no entanto, as palavras do mestre Escoffier me deixaram de tal modo hipnotiza-
do com a sua precisão, com a exatidão das regras metodológicas que propõe, que me fizeram cair 
3  A. Escoffier, com a colaboração de Ph. Gilbert e E. Fetu. Le guide culinaire. Aide-mémoire de cuisine pratique. 
Paris: Flammarion, 1921. p. 372.
4  Nota do tradutor: Optei por traduzir os vários trechos que o autor cita em francês, porém, também mantendo 
o original no corpo do texto.
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num erro, aos meus olhos muito grave. A competência desse mestre me fascinou tanto ao ponto 
de me fazer esquecer a minha norma metodológica fundamental: eu disse “mitos” onde deveria 
ter dito “materiais mitológicos”. Edifiquei conscientemente os muros que sempre deveria levantar 
entre o mito, não verificável na história e cuja existência ou não existência não é predicável, e os 
materiais mitológicos, verificáveis na história, materiais cuja existência é indubitável. E disse – é um 
lapso talvez eloqüente e revelador e de certo modo ambíguo –, disse que castrar os mitos, não os 
materiais mitológicos, quer dizer isso e aquilo etc. Muito provavelmente isso significa que a qualida-
de mitológica da “maquina mitológica” assumiu e produziu essa ambigüidade. Impossível fugir por 
muito tempo. Os escrúpulos mais louváveis, a inquietude despertada pelo máximo sombreamento 
de consciência epistemológica, submergiram pela nossa gulodice. O rigor dura apenas uma manhã.

A guisa de exemplo de advertência, gostaria de mostrar um só caso da aplicação da “máquina 
mitológica” exatamente no âmbito de um mito da máquina.

Em um recente ensaio, que integra o seu livro sobre Mito da máquina, R. Tessari5[5] sugere 
reconhecer no aforismo do Manifesto futurista de 1909, “Um automóvel de corrida é mais belo 
do que a Nike di Samotracia”, a primeira linha “d’un surprenant roman d’amour: le conte courtois 
d’un héros moderne fils de la Déesse-Usine, qui rend hommage au culte d’une nouvelle Dame 
[o automóvel] et compose pour elle des madrigaux passionnés” [“de um surpreendente romance 
de amor; o conto cortês de um herói moderno filho da Deusa-Indústria, que homenageia o culto 
de uma nova Dama [o automóvel] e compõe para ela madrigais apaixonados”]. O amor do po-
eta futurista e da máquina (automóvel6), os quais “semblent s’enfuir vers la forêt enchantée de 
l’Art et du Mythe”, [“parecem fugir para a floresta encantada da Arte e do Mito”] seria um amor 
culpado de lesa vassalagem e adúltero, nos confrontos de um sistema econômico soberano do 
poeta e esposo legítimo da máquina. Um sistema econômico – rei Marco, uma máquina-Isolda, 
um poeta futurista-Tristão, para seguir a interpretação de Tessari. Ele nota, no entanto, que a ve-
neração, pelos futuristas, da máquina, ao invés de romper com uma tradição literária secular, recai 
“dans le plus caractéristique des lieus communs de l’erotisme occidental” [“no mais caracterís-
tico dos lugares comuns do erotismo ocidental”]: o mito tristânico. “Marinetti et ses disciples ne 
sont pas les apôtres d’une dimension humaine révolutionnaire, mais les épigones d’une culture 
bourgeoise européenne qui, en affirmant de préférence sous forme de mythologie érotique ses 
différents niveaux de conscience des contradictions historiques, joue constamment ses chances 
sur l’antithèse entre Eros et Ágape, passion manichéenne et mariage catholique...” [“Marinetti e 
seus discípulos não são os apóstolos de uma dimensão humana revolucionária, mas os seguidores 
de uma cultura burguesa européia que, afirmando preferencialmente sob forma de mitologia erótica 
seus diferentes níveis de consciência das contradições históricas, jogam constantemente sua sorte 
sobre a antítese entre Eros e Ágape, paixão maniqueísta e casamento católico...”]. Quando se tor-
5  R. Tessari. Il mito della macchina. Letteratura e industria nel primo Novecento italiano. Milano: Mursia, 1973 
(em particular as pp. 211 ss., 222 ss., 264 ss.); Id. Le futurisme et la machine: un mythe d’amour tristanique, in 
“Europe”, ano VIII (1975), n. 551 (Les futurismes), pp. 48-53.
6  N. T.: a palavra macchina, em italiano, também significa carro, automóvel.
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na Isolda, a máquina (automóvel) aparentemente salva o homem moderno do inferno econômico; 
mas, na realidade, todas as virtudes das quais a máquina é depositária no romance cortês futurista 
coincidem com “les valeurs les plus chères à chaque système capitaliste” [“os valores mais caros 
a todo sistema capitalista”]. Esses materiais mitológicos podem somente enganar, fingir uma se-
paração entre máquina e sistema econômico: “l’histoire et le mythe (offensés, l’une per l’outrance 
de l’idéalisme, l’autre par la grossière destitution de l’idole féminine) se vengent des futuristes 
en décevant toutes leurs velléités révolutionnaires et en les entrainant dans les plus obscures 
implications de la logique industrielle bourgeoise et de l’archetype tristanique” [“a história e o mito 
(ofendidos, um pelo excesso do idealismo, o outro pela grosseira destituição do ídolo feminino) se 
vingam dos futuristas decepcionando todos seus impulsos revolucionários e levando-os às mais 
obscuras implicações da lógica industrial burguesa e do arquétipo tristânico”]. Ter-se-ia, assim, não 
apenas os desabrochamentos do ânimo “vulgairement ‘tristanique’” do pequeno-burguês moderno 
(sentimentalismo e “luxúria” frustrados) no culto do automóvel ou da motocicleta, mas também os 
florescimentos daquelas tonalidades de maniqueísmo e de religião da morte (horror pela mulher 
símbolo da terra/natureza e sua substituição pela máquina (automóvel); sofrimento pelo ciclo de 
nascimento e morte que aprisiona o “espírito”; culto das armas e da guerra) que Tessari, com base 
em Denis de Rougemont, declara presentes nas relações entre o mito tristânico e as heresias da 
Idade Média.

Mas, para quem quer recorrer ao modelo “máquina mitológica”, esse autodenominado mani-
queísmo dos materiais mitológicos da Idade Média e do futurismo muda imediatamente de fisiono-
mia. Se se considera a gênese do romance cortês futurista e das interpretações, muito duvidosas, 
de Denis de Rougemont como produções da máquina mitológica, as paredes impenetráveis que 
ocultariam o motor imóvel da máquina surgem e nos obrigam a olhar de perto os produtos, o pro-
dutor, não os movimentos mais misteriosos e duvidosos do suposto produtor remoto, mas aqueles 
explícitos do produtor imediato. Não o mito ou o arquétipo, não predicável de existência nem de 
não-existência, que se pode tranquilamente colocar entre parênteses ou identificar com o vazio, 
mas as articulações operativas da máquina mitológica. Os elementos dos assim chamados mitos 
do amor da Idade Média, que induziram Denis de Rougemont a ligar aqueles “mitos” com o mani-
queísmo, são os produtos de uma cozinha não medieval, mas medievalizante [medievaleggiante]. 
São alimentos preparados sobre a mesa do laboratório filológico do século XIX, segundo a receita 
da máquina mitológica. As páginas de um grande chef como Gaston Paris nos permitem estudar 
in flagranti essas manipulações. Gaston Paris e os seus ilustres colegas, compreendidos aqueles 
especialmente gulosos por “Realien”, degustaram os textos e, aos mitos, deram uma interpretação 
muito saborosa segundo a receita burguesa e maniqueísta, já que burguesa. Mergulharam os ma-
teriais mitológicos no caldo fervente que tinham preparado e ficaram fascinados diante da cor rosa 
assumida por aqueles camarões. Eis as palavras de Gaston Paris que são a receita perfeita e, ao 
mesmo tempo, os seus resultados: “Cette épopée celtique, morte elle-même en créant sa posterité, 
n’a pas seulement charmé le moyen age: la poésie moderne est encore imprégnée de son esprit 
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et lui doit deux de ses éléments essentiels: l’avventure et l’amour, c’est-à-dire la recherche du 
bonheur sous les deux formes de la supériorité individuelle et de la possession absolue d’un autre 
être”7 [“Essa epopéia celta, que morre ao criar ela mesma sua posteridade, não encantou somente 
a idade média: a poesia moderna ainda está impregnada de seu espírito e lhe deve dois de seus 
elementos essenciais: a aventura e o amor, isto é, a busca pela felicidade sob as duas formas da 
superioridade individual e da possessão absoluta por ou outro ser”]. Note-se bem: “la supériorité 
individuelle”, “la possession absolue”. A Idade Média está muito distante; próximo, o burguês do 
século XIX. E próximo está o perito em gastronomia. Gaston Paris disse: “Cette épopée celtique, 
morte elle-même en créant sa posterité”. Eu diria: esses materiais mitológicos, bem lavados, cas-
trados e mergulhados imediatamente na água fervente no fogão: eles que, claro, não estavam vivos, 
mas que tinham ainda cor de argila e agora, imersos no ardor da busca, teriam assumido a cor bela 
e apetitosa da vida. Ou, pelo menos, da vida comestível; já que não se trata sempre e nem mesmo 
da cor vermelha da vida ainda que presumida: várias vezes trata-se apenas do rosa da “possession 
absolue d’un autre être” no nível dos feuilletons que não apreciam brutalidade canibal. A máquina 
mitológica funciona imperturbável nos mais insípidos cabinets séparés e nas trevas da Histoire d’O. 
São covas e salas, mansões e casas senhoriais. Há, no centro da máquina mitológica, um quarto 
secreto: o que se encontra nos sonhos e que muito provavelmente está vazio. Os garçons que, sem 
trégua, vêm e vão de lá com as bandejas cheias, fingem não ser outra coisa que garçons, ainda 
que sejam verossimilmente cozinheiros. E quando nós dizemos “os mitos” ao invés de “os materiais 
mitológicos” fingimos acreditar em tal engano.

Poder-se-ia agora perguntar se a máquina mitológica pode verdadeiramente ser útil, dado que 
nos impõe um engano: engano no qual fingimos acreditar. Ainda responderei: sim, pode ser útil 
como modelo gnosiológico, uma vez que transpõe para o nível do seu engano mecânico, do seu en-
gano funcional, normativo da sua existência, o engano que K. Kerényi chamava de “tecnicização do 
mito”. Assim fazendo, a máquina mitológica coloca nas nossas mãos, ao mesmo tempo, um modelo 
gnosiológico e um espelho do nosso engano. Ambigüidade, claro. Mas depois dessa forçada am-
bientação do leitor na linguagem da gastronomia, será fácil lembrá-lo de que em francês “ambigu” 
[“ambíguo”] quer dizer também “repas froid, ou l’on sert à la fois tous les mets et les desserts” (La-
rousse) [“refeição fria na qual se serve ao mesmo tempo todos os pratos e sobremesas”], refeição 
na qual “les parfums, les couleurs et les sons se répondent” (Baudelaire) [“os perfumes, as cores e 
os sons se correspondem”]. Assim, o leitor perdoará essa irrupção do Ambigu cômico num âmbito 
científico, o qual é usualmente distante da comédia.

Tradução de Vinícius Honesko

Fonte:  Furio Jesi. Gastronomia Mitologica. In.: Materiali Mitologici. Mito e antropologia nella cultura 
mitteleuropea. Nuova edizione a cura di Andrea Cavalletti. Torino: Einaudi, 2001. pp. 174-182.
6  G. Paris. Tristan et Iseut, publicado na “Revue de Paris” (1894) e depois retomado em Poèmes et Légendes 
du Moyen-Age. Paris: Société d’Edition Artistique s.d. (1900), p. 120.
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arquivo verbete
A Cauda Luis Tejada

Aquele sutil grego que amputou a cauda do seu cachorro arrebatado por irônico bom humor, talvez não adivinhasse 
em toda a sua magnitude o significado profundo, com projeções espirituais, que esse apêndice carnoso e peludo 
tem em relação com a vida dos animais superiores.

Na cauda reside indubitavelmente o equilíbrio físico, e eu acredito que também o sentido do equilíbrio intelectual 
dos mamíferos. Dizem-me que um coitado cachorro sem cauda é incapaz de passar por uma ponte estreita – isto, 
embora não seja verdade, é verossímil e lógico. A cauda é para o animalzinho como a alavanca que o bailarino 
leva na corda e que lhe ajuda a distribuir as forças e os pesos quando o corpo se inclina demais para um lado ou 
para o outro. A alavanca é a cauda do bailarino – infunde-lhe confiança, acha-lhe não sei que pontos invisíveis de 
apoio no espaço e o guia ao longo da corda, sem que se interrompa essa sutilíssima e matemática situação que 
chamamos equilíbrio.

Ora, um cachorro sem cauda é, ademais, o pequeno ser melancólico e maluco por excelência; ambulante e 
cheio de leves caprichos, parece que um eixo secreto se quebrou nele, que falta à sua vida uma direção precisa 
e ordenada, que a sua existência não tem mais razão para ser porque perdeu seu fim ideal. Não me pareceria es-
tranho que esse cachorro se fizesse misantropo e até começasse a elucubrar teorias metafísicas e a se perguntar 
o que pode haver mais além da vida e qual é o princípio e o fim das coisas. É claro: o infeliz perdeu o sentido do 
equilíbrio intelectual, se desorbitou, é quase um homem.  

E o homem? A falta, ou melhor, a perda da cauda tem influenciado nele espiritualmente? Porque é inegável 
que o homem teve cauda: qualquer um pode se convencer pessoalmente, apalpando com discrição os vestígios 
ancestrais desse adminículo que levavam, completo e móvel, nossos remotos avôs.

No homem atual a falta de cauda é um defeito verdadeiramente essencial, ao que eu não consegui ainda me 
resignar totalmente. Às vezes na rua, penso que todos os que vão diante de mim, levam-na cuidadosamente enros-
cada por baixo do paletó, e me assalta a estranha presunção de que sou eu o único que não a tem, transformando-
me assim no homem mais desgraçado da Terra.      

Mas enfim, mesmo que ela tenha se extinguido lentamente ou que um deus caprichoso – como Alcibíades ao 
seu cão – a recortara de um golpe em alguma manhã imemorial, o certo é que essa deficiência tem definitivamente 
influenciado o homem. Por que, então, afirmava Pascal “que o homem é o único ser imperfeito”, e por que o doutor 
Garavito costumava dizer que o homem “é um animal louco”? Rogo-vos que mediteis nessas duas frases, buscando 
a sutil analogia que há nelas. Sim, o homem é um animal louco e imperfeito; uma ruptura primordial descentrara-o, 
deixara-o sonâmbulo e errabundo na eternidade; cheio de apetites incomensuráveis, de estranhas aspirações, de 
torturantes meditações, o homem sempre tende a sair da órbita que lhe tem sido designada na natureza. A sabedo-
ria e a perfeição dos outros animais, sobretudo dos que têm cauda, está na submissão inconsciente e maravilhosa 
ao seu destino. O cavalo, por exemplo, nunca desejaria deixar de ser cavalo; tranqüilo e feliz, vive sujeito ao seu 
fado, e não procura sair do patamar que lhe corresponde na natureza: é perfeito. O homem, ao contrário, tenta 
modificar a si mesmo, cheio de ânsias infinitas, complicando a sua existência cada dia um pouco mais – só nele se 
encontra o desgosto metafísico, a inconformidade transcendental; só ele não é feliz. Em relação aos outros animais, 
o homem é como o cometa, ambulante e perdido, em relação aos astros que possuem órbita fixa e a percorrem 
equânimes, simples, humildes, do princípio ao fim dos tempos.

É que ao homem lhe falta uma batuta, uma alavanca, um índice que guie e sustente o seu equilíbrio – ao homem 
falta-lhe a cauda, um cabo flexível e prodigioso que amarra a inteligência louca à realidade da vida. (1924)

Tradução de Luz Adriana Sánchez Segura  


