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Resumo: 
A obra literária de Henry Miller se situa entre as mais polêmicas do século XX. O estigma de 
autor maldito e obsceno resultou em deixar no esquecimento uma enorme diversidade de 
questões que seus textos tocam e manipulam. Neste artigo buscaremos compreender como em 
seus romances o escritor evoca sentidos de sofrimento e redenção ao dramatizar o processo 
pessoal que o levaria a se tornar um artista. Desta forma os romances de Henry Miller, 
enquanto ficções autobiográficas, comporiam uma espécie de mito onde o trágico e o burlesco 
se misturam. Nesse sentido entendemos que a literatura de Miller guardaria uma espécie 
postura messiânica de fundo religioso em termos amplos onde a obscenidade teria uma função 
libertadora.      

Palavras – chave: obsceno; trágico; Henry Miller. 
 

Na galeria dos grandes nomes da literatura Ocidental do século XX o nome de Henry 

Miller ocupa um lugar de destaque. Sua produção literária alcançou destaque internacional a 

partir da segunda metade do século, marcada por seu caráter polêmico. Sem dúvida, a 

obscenidade apresentada em seus romances, a dimensão pornográfica, agressiva e sempre 

violenta de seus textos lhe renderam a fama de autor maldito que lhe acompanharia mesmo 

quando, já mais para o fim de sua vida, poderia ser considerado um autor de sucesso. 

  Miller nasceu no Brooklyn, em 1891, e morreu em Pacific Palisades, Califórnia, em 

1980. Iniciou seus esforços como escritor já em 1914, quando, após vagar pelos E.U.A, volta 

para Nova York, cenário de vários de seus textos. Em 1930 se muda para Paris, onde escreve 

Trópico de câncer, publicado somente em 1934. No conjunto de suas principais obras há 

ainda Primavera negra (1936); Trópico de capricórnio (1939); O colosso de marússia (1940) 

e os volumes Sexus (1949); Plexus (1952) e Nexus (1959), que juntos formam a trilogia 

denominada A crucificação rosada. 

Com uma vida agitada e emocionalmente conturbada, Miller muitas vezes foi 

caracterizado como um boêmio típico. Admirador da filosofia de Henry Thoreau, 

principalmente por sua antiapologia do progresso pessoal descrita no ensaio A Vida sem 

princípio, Henry Miller voltou-se contra determinados paradigmas do american way of life. O 

caráter obsceno de seus textos resultaria na proibição da publicação de sua obra nos E.U.A,  

até o início dos anos sessenta.  

De boêmio errante da Paris dos anos 30 ao bem sucedido patrono da geração beat sua 

obra foi sempre taxada de pornográfica, violenta e rebelde. Dos primeiros romances (Trópico 

de câncer; Primavera negra e Trópico de capricórnio) aos volumes que compõem a trilogia 
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“A Crucificação Encarnada” algumas características se mantêm e se manifestam em maior ou 

menor grau. Nestes romances, que configuram os maiores êxitos de uma vasta produção, a 

intensidade dos relatos, a ausência de maiores pudores verbais e a diversidade dos temas 

abordados são marcas indeléveis de Henry Miller. 

Em geral, a crítica literária tende a entender os romances de Miller como fruto de uma 

rebeldia um tanto injustificada: falas de um rebelde eternamente adolescente e irresponsável 

que resultariam na produção de uma obra literariamente menor. O choque que seus livros 

causaram é certamente justificável. Seus textos descrevem relações sexuais com uma carga de 

intensidade bastante profunda. Nesse sentido o diálogo com o gênero pornográfico que se 

realiza em seus romances findou por colocar a obra de Miller em uma tensa fronteira. Se seus 

textos não podem ser caracterizados como unicamente pornográficos , tão pouco esta 

dimensão pode ser descartada. Caminhando nesta fronteira Henry Miller arma uma 

dissidência literária. 

O escritor americano faz questão de declarar que rompeu com o “padrão ouro da 

literatura”, afirmando que “tudo o que é literatura se desprendeu de mim”.  Em Primavera 

negra, comenta: “what is not in the ope street is false, derived, that is to say, literature”.1 Esta 

tentativa de rompimento se articula constantemente em seus textos. A idéia de ser um escritor 

marginal, dissidente, é bastante cara ao escritor. É recorrente a utilização de uma linguagem 

agressiva e vulgar supostamente em contraste com a sofisticação e a profundidade das idéias 

que expressa. Na verdade, a mescla de sofisticação intelectual e vulgaridade expressiva não 

possui nada de aleatório ou contraditório; reproduz, como é o caso de se dizer, o universo 

estético de um personagem que se coloca à margem da sociedade e no âmago da decadência. 

Em seus momentos mais trágicos e contundentes, Henry Miller parece inspirado pela 

figura do homem do subsolo de Dostoievski,2 freqüentemente citado por ele. Nas falas deste 

homem do subsolo já estão esboçadas, desde a metade do século XIX, as linhas gerais de 

ataque aos apologistas do progresso iluminista. Este homem doente, torna-se uma espécie de 

representante paradigmático de todos os descontentes. A leitura dos livros de Miller nos leva a 

concluir que, em grande medida é a partir deste personagem de Dostoievski que Miller 

estrutura a construção do personagem que figura em todos os seus romances, colocado em um 

lugar estratégico. No subsolo, é possível ser sem ser, participar e ao mesmo tempo observar 

com a isenção de quem não está. Abre-se então a possibilidade de um heroísmo marginal. 

                                                 
1 MILLER, Henry. Black Spring. New York: Panther Books, 1965. p. 9. 
2 DOSTOIEVSKI, Fiédor. Notas do subsolo. In Noites brancas e outros contos. Rio de Janeiro: Editora 

Universitária, 1987. 
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Situado no seio de uma crise da razão e inspirado pelas vozes do subsolo que emanam 

de Dostoievski, Henry Miller se coloca como uma espécie de profeta que fala do fim do 

império da racionalidade e da extinção do Ocidente. Miller se coloca à margem de toda a 

ordem burguesa e do grupo de valores dele derivado. Seus romances se estruturam contra 

determinados usos da cultura letrada pelas elites culturais européias. Como um “homem das 

ruas”, Henry Miller faz questão de defender uma relação fundamentalmente orgânica e 

necessária com o patrimônio letrado disponível. Sua rebeldia é dirigida contra posturas 

intelectuais tidas como imobilizadoras. Um conhecimento que não fosse às ruas, não abrisse 

caminho entre as trevas da existência e não movesse ou revelasse paixões passa a ser 

traduzido como frivolidade e desperdício. 

As falas de Henry Miller, em muitos momentos, poderiam se confundir com as deste 

habitante do subsolo. 

The wallpaper with which the men of science have covered the wolrd of 
reality is falling to tatters. The grand whorehouse which they have made of 
life requires no decoration; it is essential only that the drains function 
adequaly. Beauty, tht feline beauty which has us by the balls in America, is 
finished.3   
 

 Ambos se expressam como se anunciassem o fim definitivo do império da razão, 

atacam a ciência denunciando a impossibilidade de leitura e de interpretação da realidade. 

Seus textos apontam para uma crise da racionalidade ocidental: razão, civilização e progresso 

são conceitos desgastados, falidos diante da incontornável decadência do Ocidente. 

Como o personagem do autor russo, no subsolo, Miller está sozinho. O sentimento de 

solidão, que raramente assume um tom melancólico, marca todos os seus romances. É sempre 

uma voz potente e solitária que se ouve em suas falas. Com a possível exceção de Mona, 

personagem que faria as vezes de June, sua segunda esposa - e aparentemente, sua maior 

paixão! Os demais personagens parecem surgir apenas como esboçados no papel de 

coadjuvantes para essa figura maior e destacada que é o personagem que Henry Miller criou 

para si.  

Toda a produção literária de Miller parte deste ponto crucial: sua literatura é 

autobiográfica. Há nesse sentido um esforço constante no sentindo de confundir vida e 

literatura. Henry Miller deseja que seus romances sejam lidos enquanto relatos de uma 

experiência vivida, sofrida em sua própria carne. É só desta forma que seu projeto faz sentido. 

Henry Miller, personagem criado em Trópico de Câncer, seu primeiro romance publicado, 

deve ser a imagem de Henry Miller, o escritor.  

                                                 
3 MILLER, Henry. Tropic of Cancer. New York: Grove Press, 1961. p. 32. 
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Robert Ferguson, seu mais importante e respeitado biógrafo parte da seguinte 

premissa:  

Henry Miller foi uma pessoa incomum. Começou sua vida como ser 
humano, e depois de uma série de aventuras surpreendentes e às vezes 
arriscadas obteve sucesso na tarefa para a qual se auto nomeou, de se 
transformar em um híbrido raro de homem e livro. Penetrar no mundo que 
ele criou no cumprimento desta tarefa é uma experiência estranha, 
desorientada e se faz isto com a mesma sensação agradavelmente nervosa de 
antecipação que Alice deve ter sentido quando entrou no mundo dos 
espelhos. A primeira impressão é a de um salão de espelhos, todos refletindo 
a mesma face. Um exame mais de perto revela que cada face é levemente 
diferente, pois o propósito do mundo é criar mitos, e a matéria prima do mito 
é um abundante suprimento de imagens. As habilidades necessárias à tarefa 
eram talento para a fabulação , a mentira, a improvisação o exagero, e para 
contar e evitar as verdades duras. Ele as possuía todas. É um mundo hilário, 
amplo, disparatado e ocasionalmente cruel e mal orientado, mas jamais um 
mundo sinistro. 4     
 

Neste jogo, onde os limites que definem ficção e realidade, vida e literatura; parecem 

turvos, cabe tentar entender as opções feitas pelo escritor americano. Resta compreender 

como é construído um projeto literário que busca se legitimar na medida em que se faz crer 

como não ficcional. Henry Miller se impôs a tarefa de escrever romances que funcionassem 

como relatos de experiência da sua vida pessoal. Seria possível afirmar que é por esta lógica 

que seus textos são concebidos. De certa maneira, a crença na noção de que os textos por ele 

escritos expressam a verdade do que foi sua vida, é a condição dos romances. Os recursos 

manipulados para que esta crença se estabeleça são inúmeros e talvez, no limite, configurem o 

núcleo do esforço literário de Miller.  

Nesse sentido, a epígrafe de Trópico de Câncer, é a seguinte citação de Emerson:  

These novels will give way, by and by, to diaries or autobiographies – 
captaving books, if only a man knew how to chose among what he calls his 
experiences that which is really his experience, and how to record truth 
truly.5 
 

Seguindo o programa de Emerson, o escritor se afasta do que considera a literatura 

padrão, colocando sua obra pra além de uma fixação fria e rígida que distingue realidade e 

ficção, formando-se um híbrido onde vida e literatura se confundem em nome de um outro 

tipo de literatura. Nesse sentido, dizer que os textos de Henry Miller são autobiográficos seria 

insuficiente. O que se dá é uma espécie de jogo que se quer traduzir como busca. Henry 

Miller articula a dramatização de uma caminhada rumo ao autoconhecimento, mas é também 

um esforço de autoconstrução. Sua realidade é também um mito construído sobre si e para si. 

                                                 
4 FERGUSON. Robert. Henry Miller: uma vida. Porto Alegre: L&PM, 1991. p. 16. 
5 MILLER, Henry. Tropic of Cancer. p. 2. 
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Neste jogo entre a autobiografia e a ficção propriamente dita, os romances de Miller 

aludem a um sentido bastante específico de verdade. Ao mesmo tempo em que faz questão de 

destacar o fato de estar somente narrando suas experiências pessoais, Henry Miller inclui 

nesse rol de experiências todas as suas fantasias e delírios ficcionais. Ao dizer que seus 

romances são essencialmente autobiográficos, Henry Miller busca na verdade dar um estatuto 

verídico para estes, em oposição a um modelo de ficção supostamente falsificador e limitador 

da vida. A opção por escrever romances autobiográficos se alicerça na tentativa de fuga de 

um tipo de romance supostamente falido e na busca de uma qualidade persuasiva específica.  

Manipulando signos de sofrimento, renúncia e redenção o escritor americano busca 

construir um personagem cujo drama pessoal compreende a maior das dores do mundo como 

a de Jesus Cristo. Seu único verdadeiro esforço se dá no sentido de narrar o drama deste 

personagem que se coloca no centro da narrativa. Os outros personagens, na maioria dos 

casos, não passam de esboços, coadjuvantes que aparecem quase exclusivamente para 

servirem de escada para as falas do personagem principal. Justamente por isso, o escritor foi 

por diversas vezes tachado de egoísta e repetitivo, um narcisista cuja autoindulgência teria 

dado origem a um conjunto de romances infantilmente agressivos.  

A encenação da crucificação que Henry Miller realiza em seus romances parte de um 

esboço da figura daquele sofre. O calvário que Miller dramatiza é personificado na figura de 

um herói marginalizado. No caso de Miller, esse herói é o artista de traços românticos, aquele 

que define a sua existência em nome da criação e sente, necessariamente, as suas dores.  

Para o verdadeiro artista há nobreza na fome, na incompreensão e no sofrimento. É a 

economia de um mundo às avessas que se constrói em oposição ao universo burguês. É a 

partir desse entendimento do que seja um artista legítimo, autonomizado nas particularidades 

de seu campo específico, que o personagem central de Miller é construído. 

Em seus romances, a América é o cenário da dor e do sofrimento. É o ambiente onde 

por excelência o artista é desprezado e massacrado. É o lugar onde Miller nasce já culpado 

por sua própria condição. Na “rua das primeiras tristezas” (nome que dá a rua onde passou a 

infância), o cenário de um calvário é montado. Na América opressora Miller se torna o que 

ele é, só nela ele pode funcionar. Como diria em A hora dos assassinos, sua vida no Brooklyn 

seria o equivalente a uma “Temporada no Inferno”, enquanto a fase parisiense ente 1932 e 

1934 representaria o momento de suas Iluminações.6 

Recordando minha vida na América, tenho a impressão de ter percorrido 
milhares de quilômetros de barriga vazia. Sempre atrás de alguns vinténs de 

                                                 
6 MILLER, Henry. A hora dos assassinos: Um estudo sobre Rimbaud. Porto Alegre: L&Pm, 2004. p. 13 
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um pedaço de pão, emprego, de um lugar onde cair morto... Conheço 
centenas de restaurantes em Nova York, não de visitá-los como freguês, mas 
e ficar parado do lado de fora, contemplando faminto as pessoas que 
comiam lá dentro... Quando mendigava pouco mais que o suficiente para 
uma refeição, ia imediatamente ao teatro ou ao cinema. A única coisa que 
me interessava, de estômago cheio, era encontrar um lugar aquecido e 
aconchegado onde pudesse descansar e esquecer minhas atribulações por um 
par de horas... Percorri a pé, inúmeras vezes, a distancia que vai do coração 
do Brooklyn ao coração de Manhattam.7  
 

Nova York é sofrimento e miséria, a cidade assiste sua dor e a potencializa. Mas é nela 

que ele se realiza, ela é sua matriz e só nela ele funciona já que “o lugar do gênio é a sarjeta” 

e8o sofrimento é sua matéria prima. O elogio ao sofrimento, entendido como edificante, é 

uma marca da produção de Miller. Em seus romances está encenada a jornada de um homem 

em busca de si mesmo, que sofre, sangra rumo à redenção final. Este homem, o artista, e a sua 

criação só se legitimam no limite da dor e da renúncia. A arte só faz sentido se for verdadeira 

e ser verdadeira significa ter que cortar na carne. A primeira palavra que o escritor põe no 

papel “é a palavra do anjo ferido: dor”.9 Escrever é ir até o mais amargo fim, explorar os 

limites e as possibilidades da palavra e do drama.  

Em entrevista concedida a Paris Review em 1961 Henry Miller comenta que toda sua 

obra, de Trópico de capricórnio à trilogia A crucificação encarnada, trata dos 7 anos que 

antecederam sua viagem para a Europa, quando ficou sozinho. Em 1927 sua mulher já havia 

partido para Paris. É nesse período que decide escrever um livro sobre a sua vida:  “That was 

the crucial period of my life as a writer, the period just before leaving America”.10  Ainda na 

mesma entrevista Miller comenta a possibilidade de escrever um segundo volume de Nexus (o 

que nunca ocorreu), projeto iniciado ainda em 1927. 

Well, yes, in a sense I must finish my project, the project I laid out in 1927. 
This is the end of it, you see. I think part of it delay infinishing it is that I 
don`t want to bring the work to an end. It means that I will have to turn over, 
take a new tack, discover a new field. Because I no longer want to write 
about my own experiences. I wrote all these autobiographical books not 
because I think myself such an important person but  -this will make you 
laugh  - because I thought when I began that I was telling the story of the 
most tragic suffering any man had endured... That`s why  I  called the trilogy 
The Rosy Crucification. I discovered that this suffering was good to me, that 
it opened the way to a joyous life, through acceptance of the suffering. 
When a man is crucified, when he dies to himself  the heart opens like a 
flower. Of course you don`t die, nobody dies,death doesn`t exist, you only 

                                                 
7 MILLER, Henry. A hora dos assassinos: Um estudo sobre Rimbaud. p. 27 
8 Idem, ibidem. p 64 
9 Idem. Sexus . Rio de Janeiro: Record, 1967.  p. 17 
10 Idem. The Art of Fiction. Paris Review, Nova York, v28. 1961. p. 22 



Anais das Jornadas de 2007 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

 

7

reach a new level of vision, a new realm of consciosness, a new unknown 
world. 11 
 

Miller narra a sua história como a maior das tragédias humanas. Dramatiza uma via 

crucis para expor a sua dor. Há claramente um projeto literário cujo objetivo maior é encenar 

a paixão e morte de Henry Miller. Esse é o sentido de seus romances, neles se deixa ver uma 

crucificação positiva e necessária, que gera a dor, mas redime a carne. O efeito final é de uma 

redenção sem transcendência, onde a plenitude espiritual se experimenta na matéria. 

If one isn’t crucified, like Christ, if one menages to survive, to go on living 
above and beyond the sense of desperation and futility, then another curious 
thing happens. Its a though one had actually died and actually been 
ressurrected again; one lives a supernormal life, like the chinese. That is to 
say, one is unnaturally gay, unnaturally healthy, unnaturally indifferent. The 
tragic sense is gone: one lives on like a flower, a rock, a tree one with Nature 
and against at the same time... Life becomes a spectacle and if you happen to 
be an artist, you record the passing show. Sympathy alone flourishes, but it’s 
not a human sympathy, a limited sympathy – its something monstrous and  
evil”. 12 
 

A crucificação é entendida como um processo salutar e necessário. Nelas as portas da 

consciência são abertas. Ela é positiva, na medida em que afirma a vida e pela dor gera a 

expansão da percepção e um adensamento da experiência. A partir dela a vontade se 

multiplica e o desejo assume sua forma mais violenta. 

Por uma série de motivos a idéia de crucificação é cara a Henry Miller. Nela conceitos 

de sofrimento, renuncia, redenção são experimentados. Com ela se encena também uma 

dramatização onde a violência assume uma dimensão positiva, afirmativa. “Aceitação é a 

palavra chave. Mas é precisamente o grande empecilho. Tem que ser uma aceitação total e 

não um conformismo”.13O princípio da crucificação que se associa com a idéia de evolução 

espiritual a partir de um adensamento da experiência, simboliza em Miller uma aceitação 

plena da vida. Inegavelmente, há uma proximidade com a filosofia nietzschiana em sua 

dimensão positiva. O exemplo de Cristo é para Miller um exemplo de imersão na experiência. 

Henry Miller encena, ao longo de suas principais obras, esse “prolongado ciclo de 

frustrações e derrotas” que terminaria com a publicação de Trópico de câncer em 1934. Esse 

é o tema fundamental de seus escritos que dramatizam o calvário de um homem que pelo 

sofrimento se descobre artista e, como tal, deve proclamar a verdade que redime. O caminho 

da redenção é o do despertar de estado de sonolência espiritual decadente.  

                                                 
11 MILLER, Henry. The Art of Fiction. Paris Review.  p. 31. 
12 Idem. Tropic of Câncer. p. 63 
13 Idem. A hora dos assassinos: Um estudo sobre Rimbaud. p. 47. 
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Mas voltemos ao artista... Quando ele utiliza os seus poderes extraordinários 
– e estou justamente a pensar na obscenidade em seus termos mágicos -, ia-
lo inevitavelmente tomado e preso no fluir das forças que o impulsionam. 
Num primeiro tempo assumisse como alguém capaz de despertar os leitores, 
mas contas feitas, ele também transita para uma outra dimensão da realidade, 
e tal é essa dimensão que deixa de sentir qualquer necessidade de ocasionar 
um despertar iluminado. A revolta experimentada contra a inércia que o 
rodeia, transmuda-se e reconverte-se, enquanto que sua visão se desenvolve 
tendente à aceitação de uma ordem humana e de uma harmonia muito para 
além, uma e outra, da concepção humana, e só susceptíveis de serem 
alcançadas pela fé... É nesse momento que se apercebe que a verdadeira 
natureza do obsceno reside no desejo de converter. Feriu, bateu, 
impressionou com um único sentido: o de estimular, reanimar, despertar. 14 
 

No universo ficcional de Miller o artista é mais valioso que um sábio ou um padre; o 

verdadeiro artista é como um santo. É pela arte que se entra em contato com os segredos do 

universo, é por onde a verdade se liberta, e Deus se manifesta. Os poderes do artista são 

ilimitados, ele se apresenta como um anjo libertador. Anjo este que, em sua suprema 

compaixão, é capaz de expor suas feridas para confortar o mundo. Na epígrafe de Trópico de 

capricórnio esta intenção fica evidente. Citando Pierre Abailard, Miller anuncia  as suas 

pretensões:   

Often the hearts of men and women are stirred, as like-wise they are soothed 
in their sorrows, more by example than by words. And therefore, because I 
too have know some consolation from speech had with one who was a 
witness thereof, am I now minded to write of the sufferings which have 
sprung out of my misfortunes, for the eyes for the one who, though absent, is 
of himself ever a consoler. This I do so that, in comparing your sorrows with 
mine, you may discover that yours are in truth nought, but at the most but of 
a small account, and so shal lyou come to bear then more easily.15 
 

Para encenar sua via crucis, sua longa jornada para se tornar um escritor de verdade, 

Miller põe em cena uma enorme gama de outros famosos escritores.  Nos romances escritos 

por Henry Miller, há um verdadeiro desfile de nomes e referências intelectuais que o autor faz 

questão de demarcar constantemente. São inúmeras as passagens onde cataloga autores que 

considera importantes, fazendo destes parceiros em sua jornada pessoal. É possível afirmar 

que a eleição constante de figuras supostamente fundamentais na configuração da literatura no 

Ocidente não é aleatória nem tão pouco gratuita. Relacionar uma enorme gama de autores 

criticá-los ou adorá-los, é parte do jogo que configura a ficção de Henry Miller.  

A imagem de leitor feroz e livre lhe é muito cara: há verdadeiramente um esforço de 

construção neste sentido. É envolto em livros que nasce a figura do pensador marginal que se 

                                                 
14 MILLER, Henry. Obscenidade e reflexão. Lisboa: Passagens, 1991. p. 44   
15 Idem. Tropic of Capricorn. New York: Grove Press, 1963. p. 7 
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vê em seus romances. Na segunda capa de uma edição brasileira de Nexus temos, a respeito 

da elaboração da trilogia A crucificação rosada, o seguinte depoimento: 

Minha idéia, muito simples, foi a de contar sem pensar no número de 
páginas,a história do período mais pungente da minha vida, a saber, os sete 
anos antes da minha fuga voluntária para a França. Parte considerável da 
narrativa refere-se à luta que travei para me expressar em palavras – eu 
comecei tarde! – dificuldades para ganhar a vida, luta como meu próprio ser 
complexo,encontros com outros homens e mulheres na condição de “errante 
facínora cultural” e assim por diante. E mais do que tudo, talvez, meu 
esforço para compreender o de minha vida, seu propósito e significação.16 
 

A ênfase aqui está na imagem de “errante facínora cultural”. A figura do outsider, do 

marginal, do bandido da cultura é a da voz que se levanta contra uma realidade petrificada e 

espiritualmente morta. O facínora é aquele que vem para denunciar o fim de uma era 

decadente. Mas ele não age sozinho. Se as falas de Miller são quase monólogos, se em cena 

ele passa a maior parte do tempo em solidão, por outro lado para atacar a lógica da decadência 

uma série de nomes são evocados, desfilam em sua narrativa como espíritos iluminados que 

funcionam como antídotos à atmosfera moderna e estéril. 

Há um desfile de nomes na ficção de Henry Miller, e este não é um recurso aleatório. 

Estes nomes são convocados na medida em que são parte fundamental da trama e são trazidos 

para que a figura do facínora cultural possa ganhar corpo.   

After leaving the Pension Orfila that afternoon I went to the library and 
there, after bathing in the Ganges and pondering over the signs of the zodiac, 
I began to reflect on the meaning of that inferno which Strindberg had so 
mercilessly depicted. And, as I ruminated , it began to grow clear to me, the 
mystery of his pilgrimage, the flight which the pots makes over the face of 
the earth  and then as if he had been ordained to re-enact a lost drama, the 
horoic descent to the very bowels of the earth, the dark and fearsome sojour 
in the belly af awhale, the blood struggled to liberate himself, to emerge 
clean of the past, a bright, a  gory sun god cast up on a Alien shore. It was no 
mystery to me any longer why he and others ( Dante, Rabelais, Van Gogh, 
etc., etc.) had made their pilgrimage to Paris. I uderstand then why it was 
that Paris attracts the tortured, the great maniacs of love. 17 
 

Grandes nomes da cultura são evocados e Miller se associa a eles. Desta forma se 

configura a imagem do herói que atua no seio de uma tradição letrada. E na mesma lógica 

Miller marca uma inserção. Suas referências intelectuais se tornam também seus pares, seu 

projeto literário se articula. Citar com freqüência estes grandes nomes é um dos recursos 

importantes na articulação da construção autobiográfica de um “personagem Miller”. É um 

dos mecanismos que sustentam seu projeto literário definido em termos de uma proposta de 

                                                 
16 MILLER, Henry. Nexus. Rio de Janeiro: Companhia Editora  Americana, 1971. 
17 Idem. Tropic of Câncer. p. 163-164 
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gênero literário que poderia ser definido nos termos de uma “autobiografia trágico-burlesco-

pornográfica”. 

 


