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Epígrafe 

 

 

 
Eminentes senhores da Academia: 

Conferem-me a honra de me convidar a oferecer à Academia um relatório sobre 

a minha pregressa vida de macaco. 

Não posso infelizmente corresponder ao convite nesse sentido. Quase cinco anos 

me separam da condição de símio; espaço de tempo que medido pelo calendário talvez 

seja breve, mas que é infindavelmente longo para atravessar a galope como eu o fiz, 

acompanhado em alguns trechos por pessoas excelentes, conselhos, aplauso e música 

orquestral, mas no fundo sozinho, pois, para insistir na imagem, todo acompanhamento 

se mantinha bem recuado diante da barreira.
1
  

 

 
Mendel fechou os olhos, mas não adormeceu. Pensava em Miriam, ouvia os ruídos 

insólitos do mundo, sentia as chamas noturnas do céu claro através das pálpebras 

cerradas. Não estava dormindo, mas sentia-se bem. Repousava. Com a mente desperta, 

deixou-se ficar deitado em seu leito, esperando a manhã.
2
 

 

Justamente por isso sabia da intrínseca solidão do homem destinado a ser artista, 

solidão essa que lhe é inata e o impele à outra, mais profunda, da arte e do mutismo da 

beleza, e não ignorava que a maioria fracassasse em face de tal isolamento, ficando 

cega em virtude da solidão, cega ao mundo, cega ao que há de divino nele e no 

próximo.
3
 

 

 

Esta afecção da mente, ou essa imaginação de uma coisa singular que, sozinha, ocupa 

a mente, chama-se admiração. Se, entretanto, a admiração é provocada por um objeto 

que tememos, designamos por pavor, pois a admiração diante de um mal mantém o 

homem de tal maneira suspenso na sua exclusiva consideração que ele é incapaz de 

pensar em outras coisas que lhe permitiriam evitá-lo.
4
  

 

                                                 
1
 Kafka, Franz. Um médico rural; Pequenas narrativas. São Paulo: Companhia das Letras. 2010. p. 59 

2
 Roth, Josef. Jó: Romance de um homem simples. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.193 

3
 Broch, Hermann. A morte de Virgílio. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1982. p.155 

4
 Spinoza, Benedictus de. Ética. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2007. p. 223 
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RESUMO 

 

 

O questionamento que irá se desenrolar nas páginas deste trabalho é: O que 

haveria de tão impactante na obra Auto-de-Fé? No decurso da confecção do trabalho, o 

romance de Elias Canetti suscitou muitas dúvidas, reflexões e problemas, e percebemos 

que as problemáticas que envolvem essa obra são inúmeras. Para analisarmos a obra de 

Elias Canetti, fez-se necessário percorrer outro caminho que não somente o da 

psicanálise. A empreitada, neste aspecto, foi sendo construída por meio de análises 

históricas de diferentes períodos culturais, predominantemente germânicos. Para tanto 

me detive nas raízes do Movimento Romântico Alemão, sua história e seus principais 

nomes. Analisando este movimento, notei como ele era interessante e rico, sobretudo 

por ser uma época que serviu de estímulo a Freud. Mesmo assim, percebi que o 

caminho ficaria incompleto se permanecesse somente no âmbito do Romantismo. As 

questões acerca do belo e sublime vão dando espaço para outras temáticas, questões 

mais subjetivas, estranhas ao ser. Acreditei que seria importante fazer uma interface 

com o Movimento Expressionista, onde a loucura e a estética acerca do corpo seriam 

bastante distintas. O corpo no Expressionismo traria as marcas de uma subjetividade em 

cacos. Essas escolhas foram feitas com o intuito de promover uma reflexão ampla 

acerca do contexto histórico em que a obra foi pensada e confeccionada por Canetti. 

Auto-de-Fé foi construída num contexto em que a cultura austrogermânica estava de 

alguma maneira fenecendo. As luzes do Império Austro-Húngaro começavam a 

bruxulear, a República de Weimar era uma caricatura da encarnação dos poderes. O 

antissemitismo crescente nos países do leste europeu, com a ascensão do Partido 

Nacional Socialista Alemão, já antecipando aspectos sinistros, o niilismo vienense 

mostrando como a sociedade austríaca estava imersa em valores obsoletos no que dizia 

respeito ao homem, arte e sociedade, e também a aglomeração de nomes desta notável 

época no que concerne as artes. Estes e outros fatores levaram-nos à conclusão de que a 

análise da loucura da qual Peter Kien será vítima em Auto-de-Fé é uma metáfora triste 

daquilo que estava por vir. Entender o caráter quase profético das palavras de Elias 

Canetti só seria possível, tendo como eixo norteador as páginas da história da cultura 

germânica, uma cultura marcada pelo signo da dualidade.  

 

Palavras-chave: Elias Canetti, Psicanálise, Secessão vienense, Loucura 
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ABSTRACT 

 

 

The questioning which takes course throughout the pages of this work is: What 

could there be of such great impact in Auto-de-Fé? In the process of the present work, 

Elias Canetti‟s novel provoked many doubts, reflections and problems; we realized that 

this author‟s work is involved by many problematics. In order to analyze his work, it 

was necessary to trail another path besides that of Psychoanalysis. The undertaking, in 

this sense, was made up of the historical analysis of different cultural periods, specially 

German ones. I thus ventured into the origin of the German Romantic Period, its history 

and main artists. Analyzing this movement, I noticed that it is very interesting and rich, 

principally for having been a time that served as stimulus to Freud. Even so, I realized 

that the journey would be incomplete if I focused only on Romantism. The questions of 

beautiful and sublime give space to other themes, more subjective ones, which are 

strange to the being. I believed it would be important to establish an interface with the 

Expressionist Movement, in which madness and the esthetics concerning the body 

would be quite different. The body, in the Expressionist movement, brought forth the 

marks of a shattered subjectivity. These choices were made with an aim to promote a 

wide reflection about the historical context in which Auto-de-Fé was imagined and 

developed by Canetti. This work was created when the austro-germanic culture was, in 

a certain way, expiring. The lights of the Austro-Hungarian Empire were beginning to 

die out, the Weimar Republic was a caricature of power encarnation. The growing 

antissemitism in Eastern European countries, with the uprising of the German National 

Socialist Party, already antecipating the sinister aspects to come, the Viennese nihilism 

showing that the Austrian society was sunk in obsolete values concerning man, art and 

society, and also the gathering of important arts names at this notable period. This and 

other factors led us to the conclusion that tha analysis of madness, of which Peter Kien 

will be a victim in Auto-de-Fé, is a sad metaphor of what was to come. Understanding 

the nearly prophetical aspect of Canetti‟s words would only be possible if we had as a 

guide the pages of German cultural history, a culture marked by the sign of dualism. 

 

Key-words: Elias Canetti, Psychoanalysis, Vienna Secession, Madness 
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Introdução 

 

 

 
Corre tempo relutante, leva-os depressa à desrazão 

De outro modo, como lhe mostrará quanto juízo tem?  

Corre, leva-os à ruína e ao nada assustador. 

De outro modo, não creriam quão arruinados eles estão 

Tais loucos nunca se convencem, a menos que 

atordoados. 

...assim nunca se, a menos que vejam decomposição. 

 

Friedrich Hölderlin, Prece pelos incuráveis
5
 

     
 

 

 

 

Quando penso em Auto-de-Fé de Elias Canetti uma das primeiras coisas que me 

vem a mente são os momentos maravilhosos que experimentei. Não foram poucas as 

impressões que a obra de Canetti me causou, suscitando-me inúmeras sensações e 

reflexões que permaneceram em minha mente durante anos.  

Auto-de-Fé, na minha perspectiva, é um daqueles livros que estão inscritos numa 

categoria inominável. É diferente, ousado, raivoso, apaixonante, aterrador. 

Antes mesmo de ter realmente contato com ele, o livro já me intrigava; eu o via 

nos sebos que frequentava, pois se tratava de uma edição esgotada. O título me chamava 

atenção, mas sob um prisma negativo, pois via a palavra fé e isso de certa forma não me 

aproximava do livro, pois pensava tratar-se de um livro com tom religioso. 

Em certa feita lembro ter lido uma entrevista de um escritor numa publicação, não 

me recordo qual, e ao lado texto havia uma foto deste tendo como fundo inúmeros 

livros. Sempre fui curioso e olhei com mais atenção a foto para ver se havia algum título 

que conhecesse, ou algum que eu também possuísse. Olhei atentamente, e lá estava o 

Auto-de-Fé, novamente diante de meus olhos. 

Hoje acredito piamente naquilo que Elias Canetti diz em seu livro A consciência 

das palavras – Ensaios
6
; que em relação aos livros existem fatores um tanto 

misteriosos, que chama de encontros adiados. O que isso quer dizer? Resposta simples, 

mas nem tanto: Canetti assevera que existem momentos especiais para a leitura de 

determinados livros.  

                                                 
5 Hölderlin, Friedrich. Poemas. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p.71. 
6
 Canetti, Elias. A consciência das palavras – Ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.  
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Orientando meu pensamento nesta direção, infiro que possa haver um conjunto de 

forças e afetos que determinem a leitura ou não de algumas obras, mesmo que se tenha 

vontade de lê-las. 

Certa vez, uma amiga me disse que seu falecido pai havia deixado muitos livros e 

que sua mãe já estava possessa reclamando da falta de espaço. Sabemos que os livros 

são um pouco egoístas no que tange a este aspecto, de maneira que ela me perguntou se 

eu queria dar uma olhada e... levá-los. Fiquei muito contente e estimulado com a oferta 

e fui ter à casa dela. Quando cheguei, vi inúmeros livros que estavam dispostos dentro 

de um enorme guarda-roupa. Enquanto os olhava, escutava uma conversa rápida e 

insistente entre minha amiga e sua mãe acerca dos livros. O que deduzi da conversa foi 

que os livros tinham que partir, de uma maneira ou outra.  

Quando peguei os livros nas mãos fiquei admirado com tamanha riqueza de 

autores espremidos uns contra os outros. Separei alguns e dentre aqueles que escolhi 

havia um tomo grosso encadernado com letras impressas à marca d‟água e no qual não 

se podia distinguir muito bem o título. Peguei-o na mão e vi que se tratava de Auto-de-

Fé de Elias Canetti, o livro que eu não queria ler.  

Nada sabia sobre o conteúdo do mesmo ou sobre o autor, mas senti que aquele 

livro estava esperando por mim. Talvez este seja um caso de um encontro adiado, como 

diz Canetti ou, como dizia o famoso bibliófilo paulistano José Mindlin, que diz: a gente 

procura o livro e o livro procura a gente.
7
 No decurso dos anos tive várias provas do que 

Mindlin disse. 

Nesse ínterim a mãe de minha amiga falava incessantemente para que eu levasse 

todos, mas declinei da oferta, uma vez que não teria como ficar com todos e achei por 

bem não desmantelar a biblioteca de um senhor que teve tanto cuidado e carinho em 

formá-la.  

Dos livros que ganhei, Auto-de-Fé foi o primeiro que comecei a ler. De imediato o 

livro me pegou. O impacto que teve sobre mim foi instantâneo, foi quase sonoro, era 

como se as frases de Canetti ficassem bailando em minha frente. Foi o único livro que li 

sob o signo da dualidade, no que tange à finitude. Eu o lia admirado e triste. Admirado 

pois era fantástico e triste porque em algum momento terminaria. 

A maneira que encontrei de lê-lo novamente foi dando-o para minha namorada na 

ocasião, professores, amigos e parentes. Isso é pitresco, pois cada vez que o dava a 

                                                 
7
 Mindlin, José. Uma vida entre livros: Reencontros com o tempo. São Paulo: Edusp / Companhia das 

Letras, 1997, p.54. 
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alguém, eu realizava um verdadeiro inquérito acerca da leitura, pedindo detalhes, a 

página que a pessoa estava lendo e perguntando sobre as personagens. 

O que me atingiu como um raio ao ler este romance foi o seu enredo e suas 

qualidades em relação à confecção, a estrutura e o estilo. Mas porque estudar um 

romance como Auto-de-Fé? A história é curiosa. Talvez por ser uma obra arrebatadora, 

que me persegue desde que o li pela primeira vez? Pode ser. Ou será que decidi estudá-

lo por ser um romance denso, intrigante, bem escrito e diverso de tudo que já tinha lido? 

Não sei – talvez ainda venha à saber. 

Da primeira vez que o li, a divisão da obra em seções me deixou muito curioso; o 

romance é dividido em três partes e nos títulos de cada uma as palavras mundo (Welt) e 

cabeça (Kopf) estão sempre presentes e são intercambiáveis. Tentava adivinhar do que 

se trataria, mas errei acerca de todas as minhas impressões. Ao lê-lo, sentia-me 

enredado numa trama maravilhosa, diferente de tudo que já havia lido. Um romance que 

falava de um apaixonado por livros. Identifiquei-me no ato.  

Chegava em casa e já pegava o livro. Na época, cursava Psicologia na 

universidade e não encontrava mais graça em nada do que lia, pois aquilo que estava 

lendo em Auto-de-Fé de alguma maneira apresentava o conteúdo de muitas das 

disciplinas que eu cursava. O livro era um soco no estômago, calcado na loucura, 

obsessões, misoginia, solidão e erudição. Nele desfilavam personagens como eu nunca 

tinha sequer imaginado, talvez por tratar-se de sujeitos corriqueiros, num primeiro 

momento. 

Encontrei nessa obra tudo; quando digo isso é porque o romance tem em sua 

estrutura personagens e situações que transcendem a literatura corrente. Nele encontrei 

o que havia de mais curioso, louco e disparatado no ser humano. Não que tenham se 

extinguido minhas dúvidas e curiosidades acerca desses aspectos, pelo contrário; mas o 

que me impressionou foi como alguém conseguira escrever uma obra repleta de loucura 

e paixão, com um esmero e precisão indescritíveis aos vinte e quatro anos de idade. 

Se me fosse possível, mudaria o nome do livro para Pathos, tamanha a 

intensidade, ambiguidade, paixão e loucura que o romance apresenta.  

Suponho que esta ambiguidade também tenha tido serventia para Canetti, uma vez 

que a loucura e a destruição estão no título da obra desde sua primeira versão: Comédia 

humana para loucos. Modificou-o mais tarde para O pavilhão dos loucos, Kant pega 

fogo e por fim, O ofuscamento (Die blendung). Em alguns países, a obra levou o nome 

de Auto-de-Fé e Auto-da-Fé.  
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A intensidade e a força que regem a obra, no meu entender, levam o leitor a cair 

em um torvelinho de sentimentos e impressões que o remete a diversas áreas do saber.  

Estão presentes na obra temas que abrangem filosofia grega e chinesa, epistemologia, 

história da ciência, psiquiatria, capitalismo, patologias, perversões, loucura e morte, e 

questões existenciais, principalmente no que tange à solidão e a finitude. 

Esses diferentes saberes aliados a características sui generis constituem as 

convicções e o idealismo apaixonado da personagem principal, Peter Kien, o eminente 

sinólogo e homem dos livros.  

 As ideias de Peter Kien deixaram-me impactado. Sabia que as questões acerca da 

intelectualidade sempre foram bastante discutíveis, principalmente quando se tratava de 

homens com envergadura intelectual, digamos, invejável. Os diálogos da personagem 

me marcaram muito, mas o que me intrigava era como alguém tão sábio deixava-se 

levar por coisas corriqueiras, frutos do engodo? Esta é uma pergunta importante que no 

decurso do trabalho procuro responder. 

Cabe ressaltar que o presente trabalho não é nem pretende ser do âmbito da crítica 

literária. Pretende, sim, ser uma análise histórica e psicanalítica do romance e sua 

protagonista. Quanto mais olhamos para determinado objeto, ou ficamos curiosos e o 

pesquisamos mais pormenorizadamente, ou somos ofuscados pelo mesmo e o deixamos 

de lado. No meu caso, resolvi esmiuçá-lo e vi que a tarefa seria de fôlego. Mas isso só 

me estimulou, pois não conseguia entender como uma pessoa aos vinte e poucos anos 

tinha conseguido escrever uma obra tão intensa e original, seu único romance. Além 

disso, queria saber quem era esse homem que, apesar de não gostar de psicanálise, 

escreve um romance no qual, na minha perspectiva, as páginas estão repletas de 

questões passíveis de análise, sob o escopo psicanalítico.  

No período em que Canetti escreve seu romance, a psicanálise estava difundindo-

se literalmente para poder sobreviver, portanto era um assunto corrente. Não acredito 

que Elias Canetti, apesar de desferir golpes à psicanálise freudiana, não tenha sido 

afetado por ela.   

Porém tratando-se de Auto-de-Fé... do que falar? O que analisar ou privilegiar? 

Falar do romance? Do autor? Falar da personagem principal? Do contexto? Das 

influências? Para entender o processo de uma obra como esta, faz-se necessário 

privilegiar pelo menos três aspectos, que na minha concepção são princeps. Falo dos 

aspectos epistemológico, historiográfico e contextual. Ou seja, tentar de alguma maneira 

falar de tudo. 
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Um dos riscos e armadilhas deste trabalho, conforme percebi no decurso da sua 

construção, é a vontade de analisar o escritor Elias Canetti, pois as semelhanças com 

Kien são inúmeras. Além disso, a vida de Elias Canetti é de fato muito interessante. 

Para tentar não me perder nesses ricos conteúdos biográficos, procurei fazer um  

percurso pela história da cultura austrogermânica passando por importantes 

movimentos. 

Esse caminho tem início com o Romantismo Alemão. No primeiro capítulo, 

detive-me na história desse movimento, cotejando algumas características constitutivas 

deste longo período que durou quase duzentos anos. A força do arrebatamento, a 

desmesura, o aspecto irracional, os valores individuais e principalmente o contato com a 

natureza que marcaram o Romantismo Alemão proporcionavam uma nova maneira de 

conceber o mundo externo e interno. Procurei buscar elementos estilísticos e filosóficos 

que mais tarde resultariam na obra de Freud e Canetti. 

No segundo capítulo, adentrei outro movimento, o Expressionismo, mais próximo 

de Canetti. Analisando esses diferentes períodos artísticos percebi que estava me 

aprofundando ainda mais em temáticas bastante complexas, mas prossegui. Pensei, que 

se o Expressionismo estava inscrito num período em que a psicanálise começa a ganhar 

forma, no mesmo período em que começa a ruir a importante República de Weimar, 

deveria analisar esses aspectos. Esse conturbado período suscitou muitas semelhanças 

entre os artistas expressionistas e a psicanálise, no que se refere à palavra e à 

subjetividade expressa pelo ato.  

Dessa forma, inferi que urgia escrever um capítulo sobre a psicanálise e suas 

qualidades estilísticas, ou seja, suas aproximações com as artes. Com essas ideias em 

mente, vi que minha empreitada desdobrava-se cada vez mais e tinha a impressão de 

estar diante de uma Mamuska ou Matrioska – as belíssimas bonecas russas que vão 

saindo uma de dentro da outra. 

Queria escrever sobre Auto-de-Fé e a loucura que acomete a personagem 

principal, mas fui me convencendo de que falar somente do livro e empreender uma 

análise psicanalítica resultaria insuficiente para mim, para aquilo que tencionava. 

Assim, percorri ainda o maravilhoso universo vienense do final do século XIX, no 

qual estava inserido Elias Canetti ao escrever seu romance. Viena era então uma cidade 

marcada pelo signo da dualidade, prenhe de ideias que, assim como a Berlim 

Expressionista, estava à beira do caos político e econômico, tendo como resultado uma 

população insatisfeita, lutando por sua sobrevivência. O curioso deste capítulo da 

história austríaca, na minha perspectiva, é que a arte da virada do século, nunca fora tão 
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rica. Este maravilhoso e rico mundo austrogermânico também pode ser visto, em certa 

medida, como um período austrojudaico, uma vez que a maioria dos artistas, inclusive 

Canetti, eram judeus. 

Para chegar a Peter Kien, o bibliófilo, percebi que deveria traçar todo este 

percurso. Sabia que seria longo e difícil, mas que resultaria muito frutífero. 

O universo de Auto-de-Fé é complexo, assim como foi a sua concepção através da 

pena de Elias Canetti. Nas seguintes páginas destacarei as influências históricas, 

literárias, artísticas e biográficas que Canetti sofreu ao começar a pensar sua obra, e 

como estas foram capitais para sua confecção. As influências são muito importantes 

para se ter uma ideia da complexidade do romance, e de como é resultado das 

observações de Canetti: amizades, movimentos literários, correntes filosóficas e 

sobretudo uma grande ambição do autor, que após ter escrito o livro tinha a sensação de 

ter produzido uma obra ímpar. 

Para Canetti inscrever sua obra como uma das mais importantes criadas do século 

XX, teve um percurso bastante rico e extremamente feliz no que tange aos contatos que 

teve. Portanto, antes de falar da loucura de Peter Kien, foi necessário tratar da desrazão 

que permeia esses movimentos dentro da história da cultura germânica; e para falar de 

todos esses aspectos foi necessário tratar da vida de Elias Canetti.  

De onde surgiram as ideias para esse magnífico romance? O que Canetti pensou? 

De onde partiu para a construção de uma personagem complexa e cativante como Peter 

Kien? O que ocorre com ele? Estas são algumas perguntas que permaneceram em mim 

durante muito tempo, e para respondê-las, eis que surge este trabalho. 

Ao pensar em Auto-de-Fé, lembro sempre de um texto em que são reveladas as 

impressões de um psicanalista acerca de uma obra de Leonardo Da Vinci. Trata-se de 

Revelações do inacabado sobre o Cartão de Londres de Leonardo da Vinci, de André 

Green
8
. A visão das figuras do Cartão de Londres marcaram-no profundamente. Suas 

interpolações acerca dos corpos Da Virgem, do menino, de Sant‟Ana e São João Batista 

são muito interessantes. Eis algumas de suas impressões: 

 

 

O que me terá sido revelado nesta câmara obscura da National 

Gallery, onde a obra era exposta sozinha? Que impressão imediata se 

terá apossado de mim, exigindo uma análise posterior? (...) A primeira 

reação foi de encantamento. Como a aurora de um dia de verão. Esta 

impressão devia corresponder ao que se sente quando um véu se rasga 

                                                 
8
 Green, André. Revelações do inacabado sobre o Cartão de Londres de Leonardo da Vinci. Rio de 

Janeiro: Editora Imago, 1994, p.17. 
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ou se ergue, suprimindo o obstáculo que impede a visão clara do dia 

iluminado pelo sol. Este sol era deslumbrante tanto pela beleza do que 

revela como pela percepção do que permite compreender.  
 

 

Estas impressões que Green teve, de alguma maneira também as tive, mas por 

outro prisma. O sol do qual fala Green, no meu caso oriundo de Die Blendung, nome 

original em alemão, literalmente quase me cegou. O impacto do livro foi instantâneo, 

foi quase sonoro, era como se as frases de Canetti ficassem bailando em minha frente. 

Essas foram algumas das razões que me levaram a empreender esta pesquisa. 

Existem outras, quiçá inconscientes, e esta foi um das problemáticas em relação ao que 

privilegiar no trabalho. O material é denso e profícuo.  

No decurso das páginas que se seguem procuro realizar o longínquo desejo 

infantil de saber de onde as coisas vieram, sua gênese. Este desejo primordial, 

constitutivo da primeira infância, possivelmente se desenrola na vida adulta por meio de 

sublimações. 

Termino esta introdução com as palavras de Elias Canetti
9
 que, no meu entender, 

sintetizam a qualidade intrínseca de sua obra – a certeza que teve o autor é rara, mas se 

confirmou: “Eu estava firmemente convencido de que havia escrito um livro singular, e 

para mim até hoje constitui um enigma saber de onde tirava esta certeza”.  

                                                 
9
 Canetti, Elias. A consciência das palavras – Ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.249. 
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1. Romantismo e Expressionismo alemão – O belo e grotesco 

 

 

 

 

 

 
O que é pois a ciência? 

É apenas força da vida, 

Vocês não engendram a vida: 

A vida deve antes dar a vida.  

 

J.W.Goethe- Doutrina das cores  

 

Na minha testa pisa metal frio 

Aranhas procuram meu coração. 

Há uma luz, que se apaga na minha boca. 

A noite encontrei-me num pântano, 

Pleno de lixo e pó das estrelas.         

Na avelãzeira          

Soaram de novo anjos cristalinos. 

 

Georg Trakl- De profundis 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

A Alemanha foi berço de vários importantes movimentos culturais, artísticos e 

políticos que abrangiam, entre outras áreas, Filosofia, Literatura, Artes Plásticas, 

Música, e Arquitetura. Todos esses movimentos ramificaram-se no decurso da história 

da cultura germânica, chegando a ideias em relação ao homem e seu pensamento que se 

fazem presentes até hoje. Falar de todos os movimentos literários alemães se tornaria 

uma empreitada impossível, tamanho o conteúdo e as diferentes correntes do 

pensamento alemão e seus escritores; os movimentos que nos interessam são 

especificamente o Romantismo e o Expressionismo.  

Cabe aqui uma pergunta: porque estes movimentos, e não outros, são importantes 

para nossa pesquisa? 

Um dos principais motivos do nosso interesse pelo movimento Romântico é ter 

sido ele o solo onde brota a psicanálise; avançando um pouco mais, percebemos que 

esse movimento encaminha-se para diversas metamorfoses que culminarão, depois de 

muito tempo, no Expressionismo. O Expressionismo e seus artífices, por sua vez, têm 

relevância neste trabalho por sua influência decisiva sobre a pena de Elias Canetti. 

Antes de nos determos nesses dois períodos artísticos, faz-se necessário descrever 

brevemente que outros estilos e movimentos os precederam – afinal, a literatura alemã 

não surgiu com o Romantismo, nem tampouco findou com o Expressionismo.  
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Como este trabalho não se propõe a fazer um estudo sobre o Romantismo ou o 

Expressionismo, mas sim uma análise psicanalítica de uma personagem do romance 

Auto-de-Fé, propomos uma análise comedida desses movimentos, a fim de que se possa 

ter um panorama do processo histórico de que resultaram Elias Canetti e sua obra. 

Antes ainda, para tratar das diferentes correntes literárias que precederam e 

sucederam esses dois momentos na literatura alemã, faz-se necessário definir o que se 

chama de literatura alemã. Segundo Otto Maria Carpeaux, “A literatura alemã é a 

literatura escrita em língua alemã”
10

. Uma bela e curta resposta, mas que não elucida a 

questão; uma vez que a língua germânica predominou em diversos países, ao falar em 

literatura alemã podemos pensar em Franz Kafka, Robert Walser, Alfred Döblin, Robert 

Musil e Rainer Maria Rilke, entre outros. Portanto, o que Carpeaux quer dizer com sua 

frase ambígua é, no nosso entender, que por ser o idioma dominante em vários países ao 

longo do tempo, a língua alemã propiciou uma gama de movimentos e escritores 

bastante diversos entre si. 

Os gêneros estilísticos que iniciam o movimento romântico, segundo Carpeaux, 

são os romances de cavalaria e as poesias épicas, oriundos sobretudo da aristocracia 

alemã. Estes eram os gêneros dominantes, embora não os únicos, no período que se 

estendeu até o crepúsculo da Idade Média
11

. Alguns dos principais nomes da época são 

Walther Von der Vogelweide, Gottfried Von Strassburg e Wolfram Von Eschenbach. 

Mais tarde surgiriam outros movimentos, livros e ideias influenciados pelas Luzes e 

pela Reforma Protestante.  

A partir da Reforma, os movimentos começaram a adquirir uma forma mais coesa 

e duradoura. Essa nova perspectiva inicia-se com o Barroco, movimento artístico 

formado por homens muito instruídos, em sua maioria, como juristas, teólogos e 

filólogos. O Barroco, segundo Carpeaux, tinha como premissa grandes doses de 

formalismo e exagero. É curioso reproduzir na íntegra o que o autor fala da Literatura 

Barroca: “uma linguagem bombástica, preciosismo, uma dedicação a ideias de uma 

ética mais estoica do que cristã e ao absolutismo monárquico de direito divino, angústia 

religiosa até as fronteiras da histeria.”
12

 

Os nomes importantes do período barroco foram pintores como Matthias 

Grünewald (que influenciou sobremaneira Elias Canetti), o dramaturgo Gryphius, e os 

poetas Jacob Bidermann, Christian Hoffman von Hoffmanswaldau e Daniel Casper von 

Lohenstein.  

                                                 
10

 Carpeaux, Otto Maria. Literatura alemã. São Paulo: Nova Alexandria, 1994, p.11 
11

 ibidem, p.15. 
12

 ibidem p. 31. 
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Após o período do Barroco, começa a delinear-se o Racionalismo e, em seguida, o 

Pré-Romantismo (Sturm und Dräng); esses dois momentos da literatura alemã são 

muito importantes para se entender o que seriam o Romantismo e o Expressionismo. O 

Racionalismo ainda estava, como deixa claro seu nome, profundamente implicado em 

descrever o mundo tendo logos como causa primeira e absoluta – ou seja, os pensadores 

deste período tinham ideias consonantes com o pensamento grego antigo.   

O Sturm und Dräng preconizava uma espécie de revolução juvenil, que se 

mostrou muito competente. Os pré-românticos eram em certa medida os antípodas dos 

racionalistas. O que menos lhes importava era a razão; o que valia para eles, segundo 

Safranski
13

, eram o momento e a supervalorização da contemplação. 

O Classicismo teve como principais expoentes Kant, Winckelman, Schiller e 

Goethe. Sua grande querela, sob a perspectiva de Carpeaux, era tentar promover em 

Weimar “a sua Renascença que a Alemanha de 1500 não conseguira acompanhar 

porque estava perturbada pela Reforma”.
14

 Um fator curioso nestes movimentos é sua 

dialética tanto no que tange ao estilo, como em relação aos seus membros: um 

movimento não era um fim em si mesmo, ele se metamorfoseava. Há pouco falávamos 

de Goethe e Schiller, estes dois artistas participam do Classicismo e por conseguinte do 

movimento romântico alemão.  

Os grupos, ou movimentos, não eram um fim em si mesmos, eles obedeciam uma 

espécie de dialética interna, ou seja, um se metamorfoseava no outro, daí falarmos de 

artistas participando, ou até mesmo se desgarrando de um grupo em direção a outro.  

Carpeaux afirma que O Classicismo
15

 surgiu em Weimar e sua temática era 

calcada nos ideais apolíneos de estética. O que estava em jogo era tentar promover um 

tipo de arte que estivesse em consonância com a Grécia Clássica, criando obras eternas. 

A palavra corrente era o „belo‟: “Quem fosse capaz de imitar com felicidade os gregos, 

criando como eles obras de beleza imortal, ocuparia na Alemanha de 1800 exatamente o 

mesmo papel dos Miguel Ângelo e Rafaelo na Itália de 1500”.
16

 O período Clássico 

alemão tinha como ídolos nacionais Goethe e Schiller que, juntamente com Herder, 

darão início ao movimento Romântico, que surgirá com toda sua força. O Romantismo 

foi um período longo; durou quase dois séculos. No decurso de sua história, será 

influenciado por outras escolas artísticas como Realismo, Naturalismo, Simbolismo até 

chegar ao Expressionismo. 

                                                 
13

 Safranski, Rüdiger. Romantismo uma questão alemã. São Paulo: Estação Liberdade, 2010. 
14

 Carpeaux, Otto Maria. Literatura alemã. São Paulo: Nova Alexandria, 1994, p. 79. 
15

 ibidem 79 
16

 idem. 



 21 

Nestes movimentos surgirão autores que deixarão marcas profundas na história da 

literatura, tais como Nietzsche, Lessing, Klopstock, Tieck, Kleist, Schopenhauer, 

Chamisso, Hebbel, Schnitzler, Hofmannsthal, Paul Ernst, Musil, Broch, Wagner, 

Hoffmann e Thomas Mann, dentre outros. 

De acordo com Safranski, antes de receber esse nome o Romantismo foi chamado 

de “„Escola romântica‟ e agrupou-se em torno dos irmãos Schelegel”.
17

 A busca por um 

nome grego demonstrava um interesse importante dos românticos pela cultura helênica. 

A influência da filosofia grega, suas concepções acerca da ideia de homem, natureza, e 

estética ainda estariam muito presentes em quase todo Romantismo Alemão. 

Os ideais helênicos orientavam sobremaneira boa parte dos pensadores e artistas 

alemães, até chegarem a uma espécie de saturação. Os mitos gregos tinham um poder 

tão grande que em certa medida pareciam muitas vezes reger a vida interior dos artistas 

deste movimento. Evoquemos por exemplo as obras de Friedrich Hölderlin, em especial 

Hyperion, Diotima, e A morte de Empédocles, para citarmos algumas delas, e 

percebemos como os mitos gregos são caros aos artistas alemães. 

Com as influências do Classicismo acerca dos ideais estéticos na arte, o 

Romantismo tem seu início por volta do ano de 1769, duas décadas antes da Revolução 

Francesa. Segundo alguns autores, „Romantismo‟ é um nome de significado um tanto 

estranho. Para Arthur Lovejoy, a palavra „romântico‟: “veio a significar tantas coisas, 

que por si mesma não significa nada. Cessou de funcionar como signo verbal”
18

. Em 

relação ao termo „romantismo‟, cabe assinalar que se  traduz num contexto histórico; 

assim também a palavra „romântico‟, que designa o homem deste movimento e traz 

consigo uma gama de significados. Como observa o autor Rüdiger Safranski, em 

oposição ao que pensa Lovejoy: 

 

 

[o Romantismo é] uma postura de espírito que não está ligada ao 

tempo. (...) ele não é apenas um fenômeno alemão, mas encontrou na 

Alemanha uma expressão especial, de tamanho âmbito que no exterior 

às vezes se identifica a cultura alemã com o Romantismo e o 

romântico.
19

 
  

 

                                                 
17

 Safranski, Rüdiger. op.cit., p. 15. 
18

 Lovejoy apud Loureiro, Inês. O carvalho e o pinheiro: Freud e o estilo romântico. São Paulo: Escuta / 

FAPESP, 2002, p.93. 
19

 Safranski, Rüdiger. Romantismo uma questão alemã. São Paulo: Editora Estação Liberdade LTDA, 

2010, p. 16. 
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A tese de Safranski é bastante distinta da de Lovejoy, como podemos notar. 

Mesmo assim, com significados distintos ou não, o Romantismo conseguiu abranger 

territórios além de seu país. Este movimento ramificou-se para além das cidades alemãs. 

As cidades onde o Romantismo tinha seus principais expoentes não eram muitas no 

início de sua história,  a saber, eram praticamente três: Berlim, Iena e Dresden. Mesmo 

sendo um movimento predominantemente de língua alemã, expande-se até países como 

França e Inglaterra.  

As críticas em relação ao que é de fato o Romantismo são inúmeras, bem como 

críticas que questionam a “pureza” de tal movimento. Essa dita “pureza” é questionada 

pelos aspectos contraditórios do Romantismo Alemão. No nosso entender é daí que 

resulta sua força, da soma de “impurezas”, das diferentes vozes que o compõem e 

principalmente por conter em seu cerne correntes dissidentes, como foi Sturm und 

Dräng. 

Como procuramos mostrar até aqui, pode-se afirmar que a cultura literária 

germânica, de um modo geral, é rica e cambiante e que o Romantismo é um movimento 

complexo – não diz respeito somente a livros ou escritores. 

 

 

 

Johann Gottfried Herder – As raízes românticas 

 

Em meados do século XVIII, o jovem Pastor Johann Gottfried Herder (1744-

1803) – apelidado de „Rosseau alemão‟ –, descontente com a vida que levava, parte de 

navio para a França, com grandes propósitos.  

A imensidão do mar gera em Herder um caleidoscópio de sentimentos que serão 

expressos em forma de um diário. Na viagem, Herder passa dias e noites escrevendo 

suas expectativas acerca do mundo que irá conhecer. O Romantismo em seu início tinha 

um caráter um tanto religioso; não fazia referência diretamente a Deus, mas expressava 

um respeito e submissão potentes para com os elementos da natureza.  

É importante assinalar que, por ter durado cerca de duzentos anos, o Romantismo 

foi um movimento muito amplo, e estava em constante Überfluss (profusão) em termos 

de criadores e criaturas. 

Segundo Wellek, os valores autênticos – ou talvez os valores puros – buscados 

pelos artistas românticos estão explicitados por meio de categorias de valoração que 

podem ser pensadas tomando por base três critérios: “imaginação (no que diz respeito à 
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concepção de poesia), natureza (no que se refere à ideia de mundo), e símbolo e mito 

(como características do estilo poético)”
20

.  

Isso fica bastante claro quando pensamos nas obras de Friedrich Hölderlin e 

Heinrich Heine, e até mesmo na criação da psicanálise por Sigmund Freud – o 

paradigma psicanalítico é o Complexo de Édipo, um constructo transportado do mito 

para o campo científico. Percebemos assim como os ideais helênicos estão presentes no 

trabalho dos autores deste movimento. 

Voltando aos primórdios do Romantismo, o artífice mor Johann Herder vai para a 

França com o propósito de ver o mundo, como um viajante que busca, na estranheza dos 

lugares que visita, arrebatamento e curiosidade. Oriundo de uma cultura que estava na 

vanguarda em termos de pensamento e ideais artísticos, Herder trazia em seu espírito as 

características que Canetti descreve numa de suas obras, em que expõe da seguinte 

maneira as impressões e qualidades sensoriais acerca dos aspectos estranhos e 

desconhecidos das viagens:  

 

 

O que é a língua? O que ela esconde? O que nos rouba? Ao longo das semanas 

que permaneci no Marrocos, não tentei aprender nem árabe nem os dialetos 

berberes. Não quis perder nada do poder exótico de seus gritos. Queria ser 

atingido por seus gritos, tal como eles eram, sem enfraquecê-los devido a um 

saber artificial e insuficiente. (...) 

Mas restou-me a palavra “Alá” e esta não pude evitar. Com isso eu estava 

equipado para a minha experiência mais freqüente, mais comovente e mais 

duradoura: a dos cegos. Em viagens, aceitamos tudo, a indignação fica em casa. 

Olha-se, escuta-se, encantamo-nos com as coisas mais terríveis, porque são 

novidades. O bom viajante não tem coração.
21

 

 

 

A comparação entre as impressões de Elias Canetti e as de Herder são 

interessantes pois este trocou a tranqüilidade de sua pátria e seus costumes pelo mar, 

símbolo máximo do tempo que não cessa, e aventurou-se por um país estrangeiro em 

busca de novidades que lhe falassem ao coração e espírito. Herder tinha em mente que a 

literatura praticada em seu país deveria ser reformulada e que esta viagem serviria para 

tal propósito.  

Não podemos nos esquecer que Herder era um homem do século XVIII e as 

navegações, mesmo após a Revolução Industrial, ainda persistiam em muitos países 

                                                 
20

 Wellek apud Loureiro, Inês. O carvalho e o pinheiro: Freud e o estilo romântico. São Paulo: Escuta / 

FAPESP, 2002, p.97. 
21

 Canetti, Elias. Vozes de Marrakech. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 28  
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europeus. Eram as navegações a principal referência das possibilidades de se conhecer 

outros horizontes.  

A viagem de Herder tinha um duplo propósito: tinha em mente que o grande 

desafio era ultrapassar a si mesmo e modificar o curso das ideias em seu país. Os 

aspectos do poder não lhe interessavam, o que lhe interessava eram os projetos futuros, 

a criação literária, papéis, documentos e livros.  

Herder assinalava enquanto viajava para além-mar: 

 

Que obra sobre a raça humana! Sobre o espírito humano! A cultura da 

terra! Todos os espaços. Tempos! Povos! Forças! Misturas! Figuras! 

Religião Asiática! E cronologia e polícia e filosofia... Tudo do grego! 

Tudo do romano! Religião nórdica, direitos, costumes, guerra, honra! 

O tempo dos papas, monges, conhecimento!... Política japonesa, 

chinesa! Estudo natural de um novo mundo! Hábitos americanos, etc... 

História universal da constituição mundial!
22

  

 

Este excerto foi retirado de um diário de Herder escrito em meados do século 

XVIII, obra embrionária que já demonstra algumas qualidades constitutivas do que viria 

a ser o Romantismo Alemão: a sensação de se deixar arrebatar, de ser levado à sua 

própria revelia pelos instintos e desejos mais prementes e desconhecidos. É como se 

aspectos do movimento romântico em potência estivessem prontos para explodir em 

uma torrente de versos e frases, nos quais a qualidade princeps de sua estrutura fosse a 

tentativa de abarcar tudo.  

A obra Auto-de-Fé, de Elias Canetti, parece ter a mesma pretensão de Herder, 

com a diferença de que Canetti queria que tudo estivesse disposto em seus livros. 

Canetti também possui, na nossa perspectiva, uma ânsia muito grande de tentar agrupar 

o maior número de coisas em seus escritos – vide o livro que é objeto deste estudo, 

assim como outro, sobre os diferentes aspectos da massa e as suas variantes dentro 

daquilo que ele chama de massa e poder
23

.  

Voltando a Herder, um dos encontros mais importantes na história do 

Romantismo deu-se entre este e Goethe, na época um jovem aprendiz que via nele um 

homem de espírito e ideias livres. Herder então já voltara de sua viagem à França e 

Goethe tivera acesso ao seu diário. Eis o que escreveu Goethe a Herder em 1772: 

“Ainda estou sobre a onda com meu pequeno barco, e quando as estrelas se escondem, 
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 Safranski, Rüdiger. Romantismo uma questão alemã. São Paulo: Estação Liberdade, 2010, p. 22. 
23

 Canetti, Elias. Massa e Poder. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 48. 
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levito assim na mão do destino e a coragem, a esperança, o temor e a tranqüilidade se 

alternam em meu peito”
24

.  

O pensador alemão tinha em mente aquilo que Herder preconizava e procurava 

seguir seus passos, mas já dava mostras de que tinha talento e ousadia para buscar sua 

própria voz dentro do Romantismo.  

O interessante em Herder e sua viagem é que o mesmo está “buscando uma 

linguagem para aplacar o maremoto interior. [...] A razão que escreve é sempre uma 

razão posterior”
25

. Em suas inquietações, Herder começa a privilegiar o acaso em 

detrimento da repetição dos temas. O inusitado e o mistério são para ele da ordem do 

abstrato e do inapreensível, e podem irromper a qualquer momento. Seus limites 

criativos dependem do ânimo
26

 e são, portanto, mais amplos. A repetição não lhe 

interessa; o autor é cativado por aquilo que está em devir, que está latente, em potência. 

Esta potência é vista pelos românticos, de um modo geral, como algo grandioso que está 

prestes a irromper. 

A primeira característica que é o acaso – os elementos inesperados e estranhos – é 

claramente mais rica e mais cara à criação literária, pois ela é da ordem da vida interior 

e portanto propicia outras reflexões, com tons mais subjetivos. 

Segundo Safranski, o filósofo Imannuel Kant guardava muitas reservas com 

relação a essa nova qualidade estilística e filosófica da linguagem e da razão que Herder 

sugeria, pois a via como algo demasiado vago
27

.  

Afinal, não podemos esquecer que Kant era um filósofo Iluminista calcado no 

Aufklãrung alemão e também profundamente influenciado pela Ilustração francesa, 

portanto procurava em seus escritos elucidar e iluminar, e não obscurecer o que já 

estava soterrado pela literatura do Ancien Régime. 

Apesar das diferenças intelectuais entre os dois autores, Kant e Herder foram 

colegas de estudo e bons amigos. Porém quando este percebe que Kant começa a 

estabelecer constructos para analisar a razão, deixando de lado as qualidades intuitivas 

das faculdades do espírito, afasta-se e qualifica o livro A crítica da razão pura como 

“um palavreado vazio”
28

.  

Herder preocupava-se não com categorias a priori, mas sim com a vida da vida, 

onde aspectos inconscientes, abstratos e irracionais constituíam o ente. Dessa maneira, 
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mergulhava em especulações que chamava de “escura e criativa vida, que se move e é 

movida”
29

. 

Conforme foi exposto na introdução deste trabalho, a psicanálise germinou no 

terreno do Movimento Romântico Alemão. Podemos perceber pelas explanações 

concisas de Herder, que desde o início preocupou-se com os aspectos mais espontâneos 

e irracionais do homem, que tais aspectos também foram objeto de análise e material 

para os expressionistas, sob outra estética.  

Mesmo o Movimento Romântico tendo mais substância ou autonomia no que 

concerne ao estilo e às ideias, seu precursor ainda existe o movimento Sturm und Drang 

(tempestade e ímpeto), nome apropriado para qualificar os estados d‟alma de seus 

principais escritores. É aquilo que mais tarde foi chamado por Freud de „conteúdo 

latente e manifesto‟; este conceito equivale ao que os românticos pensavam em relação 

ao gênio, algo sempre em potência, cabível de irromper a qualquer instante. 

As relações entre Herder e Goethe deixaram neste marcas profundas e foram 

determinantes para aquilo que ele já começava a criar. Quando, posteriormente, Goethe 

escreveu seu livro de memórias Poesia e Verdade, já em Weimar, descreve assim os 

anos passados com Herder e outros escritores: “notória época literária de escolhidos e 

almadiçoados, na qual uma massa de jovens geniais surgira com toda sua coragem e 

ousadia, para perder-se naquilo que não conhece limites”.
30

 

Goethe, com suas qualidades inquestionáveis, consegue atrair para si em sua 

mudança para Weimar, em 1776, escritores como Lenz, Klinger, Kaufmann e os irmãos 

Stolberg. 

Com o tempo, outros autores foram se somando ao Sturm und Drang, como 

Friedrich Schiller, que se revelou um dos amigos mais íntimos de Goethe. Cabe aqui um 

breve comentário acerca de uma obra em comum dos autores, que trocaram 

correspondências por praticamente dez anos.  

Nessas cartas, Schiller e Goethe fazem conjecturas acerca de Aristóteles e de Os 

anos de aprendizado de Wilhelm Meister (que inaugurou o romance de formação, o 

chamado Romanbildung), entre outros temas. A correspondência entre os dois constitui 

um importante documento para a compreensão desse importante período e de aspectos 

não tão conhecidos dos dois autores. O interessante como perceberemos adiante, é que 

um movimento vive dentro de outro e assim sucessivamente; não são movimentos 

inteiramente apartados uns dos outros, mas movem-se de forma dialética. Percebemos 
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este aspecto tendo em vista as influências do Classicismo e também do movimento 

Sturm und Drang.  

Herder, ainda experienciando sentimentos contraditórios em relação às suas 

impressões de viagem, divaga acerca dos aspectos bons e ameaçadores que constituem o 

imaginário humano. A partir dessa premissa dualista pensa que o material antitético 

oriundo de meditações pode revelar-se fértil para aquilo que tencionava desenvolver. 

Esse desejo de Herder tinha como principal alvo única e exclusivamente sobre o que ele 

dizia ser o mais importante de todos os aspectos naturais: a história
31

.  

O historiador francês Marc Bloch (1886-1944) tem ideias semelhantes quanto ao 

papel que a História desempenha. Em seu livro Apologia da história (2001), Bloch 

afirma o seguinte: 

 

Se a história, não obstante, para a qual nos arrasta assim uma atração 

quase universalmente sentida, só tivesse isso para se justificar, se 

fosse apenas, em suma, um amável passatempo, como o bridge e a 

pesca, valeria a pena todo o esforço que fazemos para escrevê-la? Para 

escrevê-la, quero dizer honestamente, indo verdadeiramente em 

direção, o máximo possível, às suas molas ocultas: por conseguinte, 

com dificuldade.
32

  

 

Quando se refere à história, Herder não o faz no sentido único de uma história dos 

homens para os homens, mas sim de uma história ampla, complexa. Uma miríade de 

aspectos que englobem a natureza e tudo que ela abrange, desde formas elementares e 

embrionárias até as mais complexas e superiores. Esse pensamento tem suas raízes na 

Grécia Clássica. Em nossa concepção, trata-se de uma tentativa de reafirmar as origens 

que o Movimento Romântico tenta perpetuar.  

Não se trata somente de um movimento que procura opor-se aos ideais Iluministas 

franceses pautados na razão. O Romantismo quer devolver ao homem o que é do 

homem, ou seja, sua parcela mais obscura, primordial. O papel de Herder para as 

Ciências naturais (Naturwissenschaften), bem como para as Ciências do espírito 

(Geistenwissenschaften), foi fundamental. Ao compreender o homem como um ser 

incompleto e formador da cultura, Herder foi também um dos fundadores da 

antropologia moderna. 

Transcrevo a seguir mais um de seus relatos, este relacionado à amplitude do 

universo e à limitação humana: “Homens! Sempre e apenas instrumento! E não reflecte 
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sobre o facto desta criatura dupla e oculta poder se modificar em milhentas formas, ou 

de ser praticamente obrigada a modificar-se em face da disposição deste nosso 

planeta”
33

 

Nunca dantes ouvira-se falar na Alemanha em uma concepção de história tão 

radical como a de Herder. Para ele, a história tem um propósito e uma direção – é uma 

obra em aberto, sempre pronta a modificar-se. Nesta perspectiva, o homem não era 

somente resultado de suas relações, mas também fruto de seu próprio caos pessoal, que 

o impelia para onde apontasse sua bússola interna. Para Herder, mesmo que inserido no 

habitual status quo, o ser humano diferia deste status, ou seja, ele precede este estado de 

coisas para depois transcender no seu modo de agir, de maneira que a partir de suas 

potencialidades estas pudessem vir à tona. 

Se fôssemos falar em um culto do Eu (Ich), correríamos o risco de nos tornarmos 

levianos com relação ao que Herder queria dizer. Herder não fala tão somente de 

potencialidades em devir, o mesmo se debruça acerca do Eu numa perspectiva   singular 

onde o que está em jogo é uma qualidade diversa. Falamos de um Eu amplo, 

polissêmico, que dialoga consigo e com outrem, um Eu que sequer sabe que outras 

instâncias o complementam e afetam. Este será um dos temas do Romantismo: a 

explanação de um Eu desconhecido, em constante indagação, em um solilóquio sem 

fim.  

Ao retornar de Paris, Herder se estabelece em Riga, um ambiente muito rico em 

diversidade cultural. Nesta cidade viviam pessoas de origens e culturas distintas da 

cidade-república; a população era formada predominantemente por russos e poloneses. 

(Safranski,2010). Apesar da maioria, ser da Europa Oriental, a elite dominante era 

alemã. Herder era um patriota e apostava no pluriculturalismo das cidades, sobretudo de 

Riga.  

Ele tinha grande simpatia pelas classes mais baixas, pelo lúmpen. Este 

pensamento ocasionou um choque considerável no pensamento europeu daquele 

momento. Enquanto muitos ainda identificavam-se com os feitos da Revolução 

Francesa, Herder advogava a favor de uma história que contemplasse a todos (era um 

socialista a seu modo). Goethe, ao saber de suas críticas em relação aos ideais 

iluministas, chega a cortar relações com Herder. 

Este, porém, mantém-se firme em sua postura e conscientização histórica, que ele 

chamava de história dinâmica. O pastor Herder não via com bons olhos uma revolução 
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como a francesa, orientada por burgueses em nome de uma clareza com a qual ele não 

compactuava. Este era um aspecto muito racional para um homem que vivia em 

comunhão stricto senso com o que havia de mais irracional e misterioso da alma 

humana. 

Mesmo sabendo da força do Aufklärung alemão com sua visão mecanicista da 

vida, Herder pressentia que este não teria vida longa. Acreditava que suas ideias, de 

difundir um novo modo de ver e sentir os aspectos da vida seriam mais pungentes do 

que o que preconizavam os arautos da Ilustração.  

O movimento romântico foi se modificando progressivamente no decurso da sua 

existência. Os jovens do movimento romântico tinham em mente um outro tipo de 

revolução, com valores diferentes daqueles da Revolução Francesa de 1789. Os 

românticos alemães queriam ter sua própria revolução, pautados em valores menos 

agressivos e em consonância com o próprio ser e a natureza; valores estéticos, 

filosóficos e subjetivos.  

Para eles, uma revolução como a francesa só faria com que aumentassem os 

movimentos das massas e a situação saísse do controle – justamente o que temiam. A 

chamada „razão da filosofia‟ do iluminismo alemão, preconizada por Hegel, Kant e 

Fichte durante determinado período, era estritamente mecanicista. O mundo era visto 

como um organismo/máquina que se movia na esteira da razão. Já para os autores 

românticos, escrever significava pensar, ser e existir, e a partir deste labor interno e 

externo o mundo poderia ser transformado – qualquer semelhança com pensamentos 

marxistas não é mera coincidência.  

O mote que orientaria os autores do período pós-herderiano seria ditado 

principalmente pelos irmãos August e Frank Schlegel, e posteriormente por Friedrich 

Schiller.  

 

 

 



 30 

Schiller, Schlegel e os Gregos – O início do mistério 

 

A literatura romântica ainda estava atrelada aos mitos gregos, como percebemos 

no capítulo anterior. Os ideais helênicos de estética orientavam os artistas alemães, mas 

com um aspecto distinto. A contemplação das coisas do mundo foi agregada a esta; ou, 

pelo menos, outro aspecto foi levado em conta, o dos conteúdos anímicos, ou do 

espírito. Os elementos subjetivos começam a orientar a pena e a criatividade dos artistas 

românticos.  

A transição foi lenta, pois além de fornecerem o pano de fundo para muitos 

poemas e ensaios, os mitos possuíam ainda um caráter pedagógico; o homem de língua 

alemã tinha muitas semelhanças com o homem grego. 

O poder do raciocínio que os gregos possuíam e que deu origem ao logos ainda 

estava pautado nos mitos – tratava-se, em certa medida de uma limitação. Mas também 

havia, como nos gregos, uma grande vontade de desvencilhar-se desses aspectos 

divinos. Quanto aos gregos, não podemos precisar as razões pelas quais queriam 

apartar-se do peso dos mitos; uma pista é a reflexão de Veyne: 

 

 
O mito diz a verdade. É o espelho alegórico das verdades eternas que 

são nossas. A menos que não seja o espelho ligeiramente deformante 

dos acontecimentos passados; estes acontecimentos serão semelhantes 

aos eventos políticos de hoje (o mito é histórico). [...] Pois eles não 

duvidaram um instante que a mais antiga humanidade cuja lembrança 

foi conservada não tivesse sido também a primeira humanidade a 

existir, o mais antigo a ser conhecido é o fundador.
34

 

 

 

Em suas palavras, percebemos como a influência mitológica é atemporal, 

ultrapassa as verdades históricas e, por conseguinte, inscreve-se no imaginário arcaico 

dos povos. 

Essa relação com os mitos, no entanto, não os deixa absortos nos mesmos; os 

românticos alemães, como vimos, estavam em sintonia fina com os aspectos históricos 

que os circundavam, fossem estes próximos ou distantes.  

Ainda com relação aos gregos, é importante salientar que os aspectos proféticos, 

sinistros, irracionais e misteriosos que viriam a dar o tom à segunda parte do 

Romantismo seriam provenientes de influências da literatura grega, particularmente de 

Platão e Aristóteles. Estes autores conhecidos por seus escritos sobre temas que vão 
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desde a cosmologia, cosmogonia e política ao estudo dos animais, também se detiveram 

em outras temáticas, como a alma e a desrazão. A assertiva de Dodds é bastante clara a 

esse respeito: 

 

 

Concluo então que a loucura profética é no caso da Grécia, pelo 

menos tão velha quanto a religião de Apolo. E pode ser que ela seja 

ainda mais antiga. Se os gregos estavam certos ao conectar [adivinho e 

louco]  – e muitos filólogos creem que sim – é porque a associação 

entre profecia e loucura pertence já ao estoque de ideias 

indoeuropeias.
35

 
 

 

O tema da loucura, tão caro à psicanálise, à arte e à literatura começará com os 

gregos antigos. A loucura será a pedra de toque tanto no que concerne à literatura 

romântica e à psicanálise como à psiquiatria novecentista alemã.  

Colli
36

 sugere que a filosofia tenha surgido do mundo discursivo dos sem razão. O 

discurso muitas vezes perene e enigmático proferido por uma pessoa, digamos original, 

foi sendo difundido e ganhando especial destaque na construção etimológica da filosofia 

grega. Ou seja, a loucura nascerá da desrazão. 

 O amor à sabedoria é também um amor ao estranho mundo dos loucos, pois são 

estes os verdadeiros sábios, segundo o autor; as questões acerca da morte e do futuro, 

assim como as adivinhações, sempre foram de domínio daqueles que possuíam poderes 

de alguma forma mágicos, dos que conversavam com os mortos, (necromantes) os 

deuses e os astros: “A loucura é a matriz da sabedoria”
37

.  

A loucura irá ganhar forma aos poucos dentro do Romantismo Alemão. Será mais 

precisamente na segunda fase do romantismo que ganhará status de verdade histórica. 

Abarcar o tema da loucura seria, de certa forma, repetir velhas ideias e formas. O que 

nos propomos aqui é tratar esse tema como uma espécie de fio condutor que irá 

passando por diversos períodos na história da cultura germânica, e mais tarde da austro-

germânica. A partir disso podemos inferir que a obra Auto-de-Fé de Elias Canetti é fruto 

da loucura, vista sob vários prismas ou contextos históricos. O fio que conduz à 

desrazão que está presente no romance de Canetti, em nossa perspectiva, tem 

influências do pensamento grego e também dos aspectos sinistros que comporão o 

cenário das narrativas fantásticas vindas daquilo que chamamos de segunda fase do 
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Romantismo. Esses são alguns aspectos. Eles não explicam, mas apontam para outros 

temas que servirão também de matéria para a obra do escritor búlgaro. 

Saindo do âmbito intrincado da loucura e indo para as luzes, os irmãos Schlegel, 

assim como Novalis, tinham a crença de que a Revolução Francesa traria uma forma de 

governo mais justa, que traria clareza e verdade ao homem. Eis a seguir um belo 

fragmento de Novalis acerca do tempo, da vida, da morte e de sensações que afetam o 

homem e que possuem um caráter de eternidade: 

 

 

Nada é mais poético que recordação e pressentimento, ou 

representação do futuro. As representações da antiguidade atraem-nos 

para o morrer, o desvanecer no ar. As representações do futuro 

impelem-nos ao vivificar, ao abreviar, à eficácia assimilante. Por isso 

toda a recordação é melancólica, todo pressentimento alegre.
38

  

 

 

Novalis tinha em alta conta os ideais iluministas. No entanto, ele e tantos outros 

que se encantaram com este libelo revolucionário desencantaram-se em seguida, em 

vista dos acontecimentos subseqüentes.  

Um rei ser decapitado era uma imagem muito simbólica e triste para quase toda a 

Europa, um continente profundamente enraizado na religião cristã. Era a decapitação da 

autoridade máxima, daquele que era praticamente um Deus na terra e, por conseguinte, 

um pai. Matar o pai internamente é uma coisa, mas matá-lo efetivamente era outra. 

Forster diz a esse respeito: 

 

 

A tirania da razão, talvez a mais implacável de todas, ainda está no 

futuro do mundo... Quanto mais nobre e mais incensurável a coisa, 

mais diabólico o abuso. O fogo e a inundação, os mais nocivos efeitos 

do fogo e da água, nada são à calamidade que a razão causará.
39

  

 

 

O relato de Jules Michelet mostra por outro prisma o tema da Revolução 

Francesa:  

 

Grandes e surpreendentes coisas! Mas o coração que as fez foi bem 

maior! ... Em comparação, os atos não são nada. Essa riqueza de 
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coração foi tanta, então, que o futuro pode, sem receio de encontrar o 

fundo, beber dela sempre. Todo homem que dela se aproximar sairá 

mais homem.
40

  

 

 

Este é o espírito do qual alguns Românticos alemães queriam distância; a 

brutalidade em detrimento da razão era um disparate e uma barbárie. É claro que o 

pensamento nessa época não advogava em favor de tais questões, porém no decurso da 

história a Alemanha viria a experimentar tudo aquilo que os românticos mais temiam. 

Michelet prossegue: 

 

Toda alma abatida, dilacerada, todo coração de homem ou de nação só 

precisa olhar ali para reerguer-se, é um espelho em que cada vez que a 

humanidade se vê se descobre heroica, magnânima, desinteressada; 

uma pureza singular, que teme tanto o ouro quanto o lodo, é então a 

glória de todos.
41

  

 

 

O relato é interessante, pois Jules Michelet foi um homem que presenciou o 

desenrolar dos fatos no período da queda da Bastilha. Ver é uma coisa, analisar a 

posteriori é outra – por isso sua importância. Talvez os Românticos alemães não 

entendessem o que era viver nas trevas em um país como a França daquele período. 

Essas reflexões servem para ilustrar um pouco como as coisas eram vistas dos dois 

lados, pois enquanto a França vivia uma era iluminada advinda da Revolução Francesa, 

a Alemanha neste aspecto ainda tateava aqui e ali acerca de uma transformação política 

e social. Esta se deu da maneira como depreendemos até aqui, por meio da arte, 

sobretudo a do Romantismo Alemão.  

Entretanto, os irmãos Schlegel trataram de redefinir seu conceito de revolução. Se 

esta tinha que ocorrer na Alemanha, se daria por meio da literatura, em especial pela 

poesia, como aponta Friedrich Schlegel: 

 

 

Todos os seres que amam a poesia são por ela unidos e aparentados 

em laços indissolúveis. Pois mesmo que possam em sua vida buscar as 

coisa mais diferentes, um desdenhando completamente o que o outro 

considera sagrado, desconhecendo-se incompreendidos e para sempre 

estranhos, permanecem unidos e em acordo nesta esfera, graças a um 

encantamento de ordem superior.
42

 

                                                 
40

 Michelet, Jules. História da Revolução Francesa da queda da Bastilha à Festa da Federação. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 22-3. 
41

 ibidem, p. 23. 
42

 Schlegel, Friedrich. Conversas sobre poesia. São Paulo: Editora Iluminuras,1995, p. 29. 



 34 

 

 

Isto nos lembra uma assertiva de Elias Canetti
43

: “O poeta deve ser aquele que 

percebe o que já aconteceu para antecipar aquilo que será. Portanto, não sofre 

realmente, apenas se lembra; e não faz nada, porque ainda o precisa predizer”.  

Apoiado nas ideias filosóficas de Schiller acerca da estética, o Romantismo teve 

vida longa e seus autores produziram inúmeras obras de relevo. O movimento foi se 

espalhando e grandes nomes surgiram em diferentes cidades alemãs; duas cidades 

importantes para esta história foram Iena e Tubinga, onde autores como Tieck, Hegel e 

Shelling começavam a despontar. A partir do contato entre os irmãos Schlegel e 

Schiller, outros aspectos começaram a surgir na literatura alemã. Schiller acreditava que 

a única verdade era a beleza
44

 (tanto que escreve um livro sobre esta qualidade estética); 

acreditava que apesar de seu caráter transitório, a beleza possuía um status de verdade 

para quem fosse afetado por ela. Esse idealismo estético fica bastante claro em sua 

obra
45

. Para Schiller, o que estava em xeque era o aspecto lúdico da literatura, o jogo.  

Acerca disso, assevera em sua carta número XV, sobre a educação estética do 

homem: “Pois, para dizer tudo de vez, o homem joga somente quando é homem no 

pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga”.
46

  

Schiller é um dos precursores ao evidenciar que o percurso da natureza rumo à 

cultura passa pelo aspecto lúdico, ou seja, os ritos, simbologia, morte, sexualidade, 

loucura, erotismo, características repletas de valores antitéticos.  Para o autor, onde 

havia anteriormente seriedade deverá existir o aspecto lúdico; para Schiller, o homem 

em sua essência é um Homo Ludens. É no jogar que o homem consegue atingir sua 

liberdade. A criação está em consonância com o aspecto livre dos instintos. Estes, 

quando direcionados a um objetivo maior, têm o poder de transformar o homem no que 

tange ao seu pensamento e criação. 

A arte deverá ser o resultado final desse processo sublime. Terá o propósito de 

educar os sentidos da humanidade, e deverá estar subordinada à livre expressão do ser. 

Essa qualidade artística e filosófica só ocorrerá quando o artista tiver autonomia para 

criar e não mais permanecer atrelado a modelos muitas vezes longínquos, estranhos a 

sua realidade cotidiana.  
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A era do Romantismo é marcada por signos bastante complexos e interessantes. 

Insere-se em um momento da história germânica fortemente marcado por leitores ávidos 

por obras diferenciadas. Leitores que leem de tudo – a era da leitura de um único livro 

havia chegado ao fim.  

Tem início nesta época um curioso fenômeno, em que uma parcela da população 

de leitores começa a interessar-se pela escrita; começam a escrever e, muitos publicam 

suas impressões pessoais e tornam-se autores, talvez também influenciados pela ideias 

de Schiller acerca do elemento lúdico. Outrossim, isto ocorre também por conta da 

valorização que a literatura começa a ter. As chamadas „ciências frias‟ são destinadas a 

poucos, porém a literatura, praticada tanto em conjunto como de forma solipsista, 

começa a influenciar todas as camadas sociais. 

Safranski refere-se a essa avidez por novos livros e pela leitura e escrita ferrenhas 

como epidêmica
47

. O livro como companheiro faz dos leitores sujeitos sonhadores, 

capazes de nutrir sem reservas a fantasia, o mistério e o devaneio.  

É neste ponto que o Romantismo começa a expandir-se e dar mostras de que está 

sempre em processo de renovação. Até então o público leitor era bastante restrito e a 

literatura destinava-se principalmente às classes altas, sobretudo à burguesia. Porém, 

com a produção de livros indo de vento em popa, quase metade da população tornou-se 

leitora, e já não apenas dos famigerados livros como a Bíblia e os almanaques. 

Escritores como Klopstock, Schlegel, Merck e Goethe produzem obras incessantemente 

e com isso influenciam outros leitores a seguirem seus passos. 

Essa avidez por livros e leitura não nos faz esquecer, da personagem de Elias 

Canetti que será também nosso objeto de estudo: Peter Kien, o homem dos livros. É 

claro que Kien não é um homem do Romantismo Alemão. Ele está bem longe disso, 

mas possui esta talvez nobre característica: o amor incondicional pela leitura e pelos 

livros. Os livros, para os autores românticos, são organismos animados, possuem vida; 

esta característica é compartilhada pelos românticos e Peter Kien. 

Segundo Citati, 

 

 

O romance não é um organismo vivo, mas um amontoado de 

organismos vivos: um ajuntamento de pessoas, animais e coisas que 

vivem uns sobre os outros, como algas e excrescências marinhas; um 

grande saco no qual se recolhe tudo aquilo que, no decorrer de alguns 

meses ou alguns anos, cruzou a imaginação de um escritor.
48
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A citação de Citati é bem eloquente acerca daquilo que os escritores românticos 

iriam utilizar em suas obras. Tudo era importante: aspectos da realidade, do cotidiano, 

as impressões pessoais acerca do mundo, a imaginação e posteriormente os elementos 

misteriosos da vida. A imaginação no Romantismo não terá limites.  

A preguiça também será em certa medida revisitada. Seu ornamento pecaminoso 

será posto de lado pelos artistas, que farão um elogio da preguiça. Em sua obra Lucinde, 

Schlegel fala sobre este aspecto tão controverso: “Oh preguiça, preguiça! Tu és o ar que 

dá vida à pureza e ao júbilo; os beatos te respiram, e beato é quem te tem e te cuida, tu, 

joia sagrada! Único fragmento de semelhança divina que nos restou do paraíso”.
49

   

Um fragmento deste tipo, belíssima ode à preguiça, faria Paul Lafargue
50

 jubilar-

se! Aqui cabe ainda um breve comentário acerca da preguiça: esta não estava somente 

ligada ao ato de ler livros, estava também intimamente ligada ao pensamento reflexivo. 

Para os autores românticos, essa categoria do espírito era imprescindível para a criação. 

A reflexão era uma espécie de pano de fundo de seus afetos e perceptos. 

Acerca disso, Benjamin aponta que: 

 

 

A infinitude da reflexão é, antes de tudo, não uma infinitude da 

continuidade, mas uma infinitude da conexão. Isto é decisivo, 

juntamente com o seu caráter temporal inacabável e antes mesmo 

dele, que deve ser compreendido de outra maneira que não uma 

progressão vazia.
51

 

 

 

Trata-se de uma afirmação um tanto obscura, mas que serve para pensarmos nos 

aspectos grandiloquentes que os artistas românticos possuíam em seu íntimo. O que 

faziam não era tão somente algo como olhar para a natureza aos pés de um rochedo, 

impassível, com os olhos lacrimejando de tanta emoção. O pensamento desses artistas 

contemplativos também obedecia a severos constructos epistemológicos.  

Até este período da história cultural germânica, mais precisamente o do 

Romantismo, nunca se vira tamanho interesse acerca das obras literárias e o número de 
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leitores era de longe maior que os de um passado não tão distante. O Romantismo desta 

forma avançava e alcançava todas as classes sociais. 

Aquilo que chamamos anteriormente de aspectos sinistros, na pena do escritor 

Ludwig Tieck,
52

 começa a aprofundar o interesse do público leitor nessa nova categoria 

estilística. Em seu conto Feitiço de amor o autor revela um pouco daquilo que estamos 

falando.  

 

 

Não fazia muito que estava ali quando uma figura atraiu sua atenção, a 

qual andava impacientemente de um lado a outro, parecendo aguardar 

a chegada de alguém. [...] Era uma anciã cuja aparência horrenda 

saltava aos olhos por estar usando um corpete escarlate bordado em 

ouro, que contrastava grotescamente com a fealdade da velha.
53

 

 

 

O berlinense Tieck acreditava que a revolução na literatura só poderia ocorrer se 

fosse utilizada a técnica que chamava de estranhamento (Die Unheimlichkeit), vista por 

ele sob o seguinte prisma: 

 

 

Nós deveríamos, apenas uma vez tentar tornar estranho o comum, e 

ficaríamos surpresos de constatar quão próximo de nós estão algumas 

aprendizagens, algumas surpresas que buscamos no longínquo que nos 

cansa. O fantástico das utopias está frequentemente pertinho dos 

nossos pés, nós deixamos de vê-lo porque nosso telescópio o 

esconde.
54

  
 

 

Esta passagem remete-nos ao excelente estudo de Freud acerca de „O Estranho‟ 

(Das unheimliche), termo criado por ele a partir da leitura dos contos de E.T.A. 

Hoffmann. O conto que promoveu em Freud ideias acerca daquilo que chamava de 

estranhamento familiar é „O Homem da Areia‟ (Der Sandman); este conto lhe fornecerá 

elementos substanciais para nomear este importante constructo dentro da obra 

freudiana.  

Hoffman é considerado por muitos o mestre do gênero chamado fantástico. Seus 

livros, são, em sua maioria, contos de riqueza ímpar, repletos de mistério e personagens 

sinistras. Escreve ele numa de suas histórias: “No dia de São Lourenço o menino 
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completou três anos e meio, mas ele não consegue firmar-se nas suas perninhas de 

aranha, não sabe andar e rosna e mia como um gato, em vez de falar”.
55

 

          A razão aos poucos foi dando lugar ao devaneio e a realidade ao sonho; os 

personagens vão se modificando radicalmente assim como aquilo que os circunda. As 

coisas que começavam a interessar os leitores eram o obscuro, o sonho, o inefável, o 

invisível, as origens, ou seja, os primórdios das narrativas, as querelas e mistérios da 

razão e da desrazão. 

Poderia se pensar que, neste momento do Romantismo, é como se aspectos 

recalcados viessem à tona em toda sua potência. O que impressionava os leitores, além 

da criatividade dos escritores deste período, era a diversidade dos novos gêneros que 

surgiam, uma vez que as narrativas de viagens já haviam sido exploradas ad nauseum. 

As luzes iluministas começavam a bruxulear, escurecendo o mundo frente a esse 

novo tipo de pensamento acerca dos aspectos desconhecidos do homem e do mundo. 

Autores como Hoffmann, Tieck e Schiller acreditavam que esse era o momento propício 

para uma imersão no próprio Eu, uma investigação dos elementos estranhos do homem, 

elementos que a primeira fase do Romantismo não privilegiou. Os ideais iluministas 

abalaram de forma muito marcante estes autores, portanto fazia-se necessário, retomar 

aquilo que a razão influenciada pela ilustração francesa com seus ideais, havia soterrado 

durante muito tempo.  

Esses aspectos traduziam-se num descontentamento em relação aos preceitos 

iluministas. Os artistas alemães possuíam qualidades suficientes para produzir uma 

literatura que falasse por si mesma, em termos de qualidade e originalidade.  

A grande moda da época, além de escrever sobre elementos fortuitos, 

inapreensíveis pela razão, foram os romances que tinham como mote as sociedades 

secretas e os grandes complôs conspiratórios. Os temas eram em geral os Rosacruzes, 

Maçons, Judeus e principalmente a ordem dos Jesuítas, muito importante em toda a 

Europa.
56

 

A partir dessas “seitas, credos e raças”
57

 os escritores encontraram o material 

necessário para dar vazão aos seus devaneios artísticos e enredar o leitor em uma trama 

diferente das anteriores.  

Os leitores buscavam nas narrativas fantásticas estabelecer conexões com aspectos 

internos mais antigos, que não apareciam no discurso usual. Nesse período, os escritores 
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valiam-se dos aspectos misteriosos para criar o obscuro, a escuridão, os segredos, as 

sombras da noite, a alteridade – todos os aspectos da vida comum eram transformados 

em eventos fantásticos plenos de incertezas e ansiedade. O caos, o eu que vive na 

obscuridade, a deformidade e a fragmentação proporcionarão elementos fantásticos para 

que surja paulatinamente, também na Alemanha, outro movimento muito forte: O 

Expressionismo. 

Se no início do Movimento Romântico alemão o belo e o sublime foram 

condições sine qua non para a formação de uma identidade literária, para depois 

chegarem a questões mais metafísicas, será no Expressionismo que o grotesco 

aparecerá. A parcela mais nefasta, obscura e criativa do homem será representada nas 

artes plásticas, poesia, dança e música, entre outras representações artísticas. O onírico 

ainda estará presente, assim como o devaneio, mas ambos serão representados sob o 

aspecto do pesadelo. 
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2. Expressionismo Alemão – Uma interface com Auto-de-Fé 

 

 

                                                                                

Tu mesma que sabes?   

Conjuraste no amado a pré-história obscura...  

Que sentimentos, em seres desaparecidos agitaste! Que 

mulheres, nele, te odiaram! 

Que homens sombrios em suas veias jovens 

despertaste! 

 

Rainer Maria Rilke – Elegias de Duíno 
 

                                                                                       

 

Como vimos, o Romantismo possui uma gama muito rica de temas e personagens. 

O percurso do texto até aqui teve como propósito „preparar o terreno‟ para que 

pudéssemos falar deste que também foi um importante movimento na história cultural 

alemã: o Expressionismo (Der Expressionismus).  

O presente capítulo tem como propósito demonstrar o percurso que os artistas 

deste movimento traçaram dentro das artes e da política; como desenvolveram suas 

ideias, obras e ideologias num mundo complexo que era então o da República de 

Weimar.  

O Romantismo e o Expressionismo são movimentos artísticos e filosóficos que 

tiveram um papel extremamente importante para a formação das concepções de homem, 

mundo ocidental. Ambos iniciaram de forma titubeante – o Romantismo nasce, em certa 

medida, com o movimento Sturm und Dräng, um pré-Romantismo. Já o 

Expressionismo nasce de maneira um pouco diferente, como veremos adiante.  

Falar de „Expressionismo Alemão‟ é quase uma redundância, já que esse 

movimento teve como berço a Alemanha. Surge durante o período da frágil, curta e 

confusa República de Weimar (1919-1933).  

Analisarmos o nascimento e o desenvolvimento do Expressionismo, segundo 

nossa perspectiva, é possível se refletirmos também acerca do que foi Weimar neste 

período, em que as coisas para os alemães não estavam nada fáceis. Para entendermos 

este e outros aspectos recorreremos a autores que viveram ou debruçaram-se sobre a 

República de Weimar de Ebert.  

A República, instituída logo em seguida à derrota da Alemanha na Primeira 

Guerra Mundial, teve um início um tanto temeroso quanto à sua própria existência.  Sua 
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vida breve como República reuniu e promoveu uma série de avanços e recuos em todos 

os âmbitos, sobretudo nas artes e polítca.  

Seu início deu-se sob o seguinte panorama: 

 

 

Em 11 de fevereiro Ebert é eleito presidente do Reich pela assembleia 

Nacional de Weimar. Scheidemann torna-se o primeiro chanceler do 

novo regime. [...] Em 22 de junho aceitação do Tratado de Versalhes 

pela assembleia de Weimar.
58

  
  

 

Nas palavras de Peter Gay:  

 

 

Sua vida curta e atormentada, com seus feitos memoráveis, e sua 

morte trágica em parte crime, em parte desperdício doentio, em parte 

suicídio –– deixou sua marca na mente dos homens, talvez por vezes 

indefinida, mas sempre esplêndida.
59

 

 

 

 A explanação de Gay é interessante, pois já traz em seu cerne as ambiguidades e 

qualidades artísticas que comporiam o cenário das artes expressionistas. Weimar era tão 

complexa que havia algo que poderíamos chamar de unanimidade entre os estudiosos da 

história alemã deste período: a República inscrevia-se sob um futuro incerto.  

Carpeaux analisa este aspecto da seguinte maneira: “O defeito congênito da nova 

democracia alemã foi seu nascimento de uma grande guerra perdida pela nação”
60

. Para 

o autor, a República nasceu enquanto seus líderes viviam no exílio, a aristocracia estava 

praticamente aleijada e a burguesia com medo de uma insurreição do proletariado. Ela 

nasce de temores, e mantém-se pelos mesmos, desviando aqui e ali de um possível 

fenecimento precoce, que era inevitável. 

O que parece ser um consenso entre os diferentes autores era a precariedade 

política da recém criada República no que tange a suas diretrizes políticas bem como em 

relação aos seus líderes. A República era pífia, sem força. 

Eric Hobsbawm diz o seguinte:  
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A República de Weimar, de 1919-33, tinha sido um pouco mais que 

um império derrotado sem o Kaiser. [...] O fascismo foi mais 

claramente um regime calcado nos interesses das velhas classes 

dominantes, que surgira mais como uma defesa contra a agitação 

revolucionária do pós-guerra do que, como na Alemanha como uma 

reação aos traumas da Grande Depressão e da incapacidade dos 

governos de Weimar para enfrentá-los. A República de Weimar caiu 

em grande parte porque a Grande Depressão tornou impossível manter 

o acordo tácito entre Estado, patrões, e trabalhadores que à mantivera 

à tona funcionando.
61

  

 

   

Segundo o autor, em seu início precário a República de Weimar conseguiu, entre 

acordos, manter uma curta estabilidade. As heranças da Primeira Guerra Mundial 

deixaram marcas profundas, portanto a credibilidade da República não era das 

melhores.  

Weimar foi o epicentro da Primeira Guerra e continuaria obedecendo a um tipo 

misterioso de repetição, tornando-se o palco do início da Segunda Guerra Mundial. 

Temos a impressão de que a derrota proporcionou um sentimento de revolta muito 

grande numa parcela do povo alemão. Weimar mantinha em seu cerne uma derrota, e ao 

mesmo tempo um anseio muito grande por superar os resultados da derrota. 

As ideias em relação à derrocada das nações e do homem estavam em voga neste 

período, tendo em vista os ânimos da população. Neste contexto, a obra de Spengler
62

 

influenciou um sem número de pensadores, dado seu caráter quase profético acerca da 

erosão congênita do mundo ocidental. Sua obra serviu como profecia do que estava por 

vir, bem como uma espécie de breviário para a compreensão daquele Zeitgeist.  

Segundo Carpeaux
63

, por mais rica que fosse a obra de Spengler, esta continha 

diversas ambiguidades.  Ambos, escritor e obra, caíram em descrédito com o passar do 

tempo – mesmo não sendo considerado nazista, Spengler assumia posturas bastante 

extremistas e reacionárias. Ainda assim, vale a pena fazermos uma breve interface com 

Spengler acerca da história como um organismo vivo, e dessa forma pensarmos em 

Weimar como tal organismo. O autor revela: 

 

 

Chamamos de História as correntes da existência humana, quando a 

percebemos como movimento. Denominamo-las, estirpe, classe, povo, 
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nação, quando as consideramos como algo movido. Política é o modo 

como essa existência fluente se sustenta, cresce, triunfa sobre outras 

correntes da vida. Toda a vida é política, da menor manifstação, até a 

medula.
64

  

  

 

Se analisarmos tal conjectura de Spengler, perceberemos que a história está em 

movimento. O curioso é que o autor a equipara a um organismo que obedece a impulsos 

instintivos, ou seja, segundo ele a história é um corpus orgânico que tenta sobrepujar 

outras categorias históricas. Sua visão a esse respeito parece ser cosmogônica. Spengler 

vale-se de uma miríade de autores para fundamentar constructos bastante complexos na 

referida obra. Spengler faz associações que vão de Goethe a Deus, por exemplo. Por 

conter aspectos muito profundos e áridos a obra foi tida em alta conta na Alemanha, 

mesmo estando inscrita sob o signo da dualidade, o que nos parece ter sido a moeda 

corrente naquele período em todos os âmbitos.   

A República de Weimar, segundo Kershaw, teve como principal ingrediente para 

sua já fragilizada condição o seguinte episódio: 

 

 

A queda do chanceler social-democrata Hermann Müller e sua 

substituição por Heinrich Brüning, do Zentrum, foi o primeiro passo 

desnecessário na rota suicida da República de Weimar. Sem a 

autodestrutividade do Estado democrático, sem o desejo de solapar a 

democracia daqueles que deveriam sustentá-la, Hitler, por mais talento 

que tivesse para a agitação, não teria conseguido chegar perto do 

poder.
65

 

 

 

O comentário de Kershaw é bastante revelador no que tange aos eventos que se 

desenrolariam depois da queda da República. A ascensão do nazismo, pelo que 

podemos inferir, seria impulsionada por estes fatores – um estado fragilizado, onde 

povo e poder estatal não se entendiam e temiam-se reciprocamente.  

Talvez caiba aqui a seguinte questão: como uma República com um modus 

vivendi semelhante ao de outros países europeus desenvolvidos pôde sucumbir de forma 

tão rápida, sem deixar rastros, senão os contados pelos historiadores? Tentar responder a 

esta questão é bastante difícil e complexo. Afinal, como vimos até aqui, não foram 

poucas as querelas para que a República de Weimar se desintegrasse. Porém, outra 
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visão que talvez nos aproxime um pouco de possíveis respostas para esse fim endêmico 

da República é explicitada por Norbert Elias: 

 

 

Tenho a impressão de que ainda não foi concedido o significado 

historiográfico a essa insidiosa corrosão do estado alemão através de 

atos de terror e do uso sistemático de violência que ela realmente 

merece. [...] No final, a república de Weimar soçobrou em 

conseqüência da fraqueza estrutural de seu monopólio da violência e 

da exploração deliberada dessa fraqueza por organizações de classe 

média que, por causa da ausência de uma tradição parlamentar, 

achavam que o regime parlamentar-republicano as discriminava e, por 

conseguinte, procuraram destruí-lo.
66

 

 

 

Outro relato interessante e bastante elucidativo é, mais uma vez, o de Eric 

Hobsbawm. Aqui, o autor fala do lugar de habitante da República e não como 

historiador – assim fala Hobsbawm sobre este período:  

 

 

Para aqueles que não viveram a “Era da Catástrofe” do século XX na 

Europa Central é difícil compreender o que significava viver num 

mundo que simplesmente não se imaginava que fosse durar, algo que 

na verdade não podia ser considerado um mundo, mas meramente 

uma transição entre um passado morto e um futuro que ainda não 

nascera, a não ser talvez nas profundezas da Rússia revolucionária. 

Em nenhum lugar isso era tão perceptível quanto na moribunda 

República de Weimar”.
67

 

 

 

A Weltanschaung
68

 de Hobsbawm acerca do período não era das mais otimistas, 

tendo em vista a miríade complexa de eventos que se delineavam então. Em termos de 

política, estado e nação a República de Weimar foi um desastre, e posteriormente teve 

algo de sinistro. Porém no campo da arte, como veremos, foi uma época bastante rica e 

significativa.  

Talvez nos inclinemos a pensar: Por que ficar às voltas com questões acerca da 

política de uma República tão fugaz como Weimar? A resposta é que, mesmo tendo 
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sido uma República com os dias contados, foi em Weimar que se desenrolaram 

movimentos culturais e políticos que iriam modificar a vida na Alemanha e em todo o 

mundo.  

Portanto, falar do Expressionismo é falar de Weimar; é maravilhar-se com a 

riqueza cultural da República e encantar-se com os primórdios do cinema exibindo 

obras que se tornariam imortais, como os filmes O Gabinete do Dr. Calligari (1919), 

Nosferatu (1922) e O Vampiro de Düssedorf (1931), entre outros dos quais falaremos 

adiante. No campo das ciências, testemunhou-se no período do Expressionismo a 

continuidade das Ciências do Espírito (Geistenwissenchaft), empreendida por Whilhelm 

Dilthey, e a Filosofia da História de Oswald Spengler. Na literatura, destacaram-se Elias 

Canetti, Robert Musil, Hermann Broch, Bertold Brecht e Joseph Roth, dentre outros. 

A complexidade do Expressionismo é que estavam intimamente associadas a ele a 

vida política e a artística, ambas em situações bastante diversas – a primeira em 

declínio, a segunda em plena efervescência. Portanto, seria impossível falar do 

Expressionismo Alemão sem falar da República de Weimar. Os autores citados acima, 

de uma forma ou de outra, foram influenciados pelo Expressionismo, pela política 

vigente do período, ou por ambas. 

O que há na obra Auto-de-Fé, de Elias Canetti, que demonstre que a mesma é 

fruto de um encadeamento histórico cujas principais forças propulsoras foram o 

Romantismo, o Expressionismo e a Secessão vienense? Estas são algumas das questões 

que nossa pesquisa procurará responder.  

O Expressionismo, inscrito no período moderno, é considerado um dos 

movimentos mais importantes na história cultural alemã. Inaugurou e criou novos 

olhares em relação à dança com Isadora Duncan e influenciou a escola musical vienense 

com sua série dodecafônica, cujos maiores expoentes eram Webern, Alban Berg e 

Schoenberg. No campo das artes plásticas, inúmeros artistas foram reconhecidos e 

cultuados em Weimar, como Wassily Kandinsky, Marc Nolde, Pechstein, Schmmidt-

Rottluft, Feininger, Paul Klee e Kubin. A arquitetura também foi pensada e reformulada 

no período a partir das ideias Walter Gropius e Mies van der Rohe, com a escola de 

Bauhaus.  

Esta escola foi muito importante, pois a partir do trabalho de seus artistas foram 

repensadas as ideias acerca de arquitetura e design. Muitos percebem as criações dessa 

escola como estruturas frias porém funcionais. Além dos artistas já supracitados, outros 

nomes que modificaram por completo a noção de arquitetura na Bauhaus foram Bruno 

Taut, Le Corbusier e Hannes Mayer. Estes arquitetos tencionavam afastar-se de forma 
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deliberada das velhas tradições de vanguarda, na direção de um design mais prático. A 

escola, que funcionou nas cidades de Berlim, Weimar e Dessau, era tida como 

subversiva pelo regime Nazista. O interessante ou até mesmo sintomático é que “A 

Bauhaus durou exatamente o período da República de Weimar”
69

.  

Os artistas de Weimar eram cultuados como o que havia de mais importante na 

cultura germânica moderna; procuravam com suas obras ultrapassar os limites impostos 

pelo gosto corrente, criando, a partir de fórmulas poucos usuais, obras complexas e 

distintas.  

O Expressionismo fazia frente a outro movimento, o Impressionismo, cujos 

artistas eram tidos como mais reservados e polidos, e fundamentados em aspectos 

realistas. Como afirma Bell, “Depois dos impressionistas, que respondiam a tudo o que 

olho recebesse, aí vinham, a cuspir tudo o que as emoções lhe sugerissem, os 

expressionistas...”.
70

   

Embora fossem antitéticos, os dois movimentos dialogavam entre si e seus 

elementos eram intercambiáveis. Esta parece ser uma das características da política 

artística: o estilo se modifica, novos nomes são dados, ultrapassam-se os modelos, e 

muitas vezes os artistas aderem a novos movimentos ou permanecem em mais de um. 

Alguns exemplos disso são Rainer Maria Rilke, Stephan George e Hugo von 

Hoffmmanstahl. Segundo Cavalcanti
71

, Rilke e Hoffmmanstahl são tidos como 

escritores impressionistas, porém em alguns textos aparecem como expressionistas. As 

linhas que separam tendências, estilos e formas são bastante tênues e passíveis de 

interpretação.  

Os artistas expressionistas tinham em seu cerne criador um caos que os 

impulsionava a tentar destruir as formas pré-estabelecidas no que dizia respeito à 

criação artística. O apocalíptico, o cinismo, as bizarrias, os sadismos e o clima de fim de 

mundo estavam sempre presentes. Os expressionistas eram, antes de mais nada, 

iconoclastas. Como escreve Argan acerca das contradições destes artistas: 

 

 

A deformação expressionista, que em alguns artistas chega a ser 

agressiva e ofensiva (por exemplo Nolde), não é deformação ótica: é 

determinada por fatores subjetivos (a intencionalidade com que se 

aborda a realidade presente) e objetivos (a identificação da imagem 

com uma matéria resistente ou relutante. [...] A polêmica social dos 

expressionistas alemães não se limita à renúncia do artista à sua 
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condição de intelectual burguês, em favor da condição de trabalhador, 

de homem do povo. A burguesia é denunciada como responsável pela 

inautenticidade da vida social, pelo fracasso das iniciativas humanas, 

por aquilo que, para Nietzsche, constituía a total negatividade da 

história.
72

  

  

 

A obra de Elias Canetti é prova disso. Ao passar um período em Berlim e ter 

contato com artistas expressionistas, em especial Georg Grosz e Bertold Brecht, Canetti 

sente que aquilo que presencia na capital alemã é algo que não possui um significado 

determinado – carece de significado. O que prevalecia entre aqueles artistas era a 

fragmentação e uma estética disforme, caótica e grotesca, características até então 

estranhas ao jovem Canetti. Mesmo tendo sido desde a infância um leitor voraz, e tendo 

uma formação científica, o mundo extralivros fez com que Canetti ficasse aturdido com 

as sensações que conheceu em Berlim.  

A dramaturgia de Georg Büchner (que influenciou muito Elias Canetti) estava em 

franca ascensão; exibia-se em Berlim a obra Woyzeck, uma das peças mais comentadas 

na capital, e que depois de décadas seria transformada num filme homônimo pelo 

cineasta alemão Werner Herzog. Este também foi profundamente influenciado pelo 

Movimento Expressionista, vide alguns de seus filmes, como Nosferatu – uma 

refilmagem do clássico de Murnau – e O enigma de Kaspar Hauser. 

O curioso deste movimento, ao que tudo indica, é que a literatura expressionista 

não conseguiu alcançar, ou melhor, ter o mesmo peso e importância que a música, o 

cinema e as artes plásticas. Quando falamos em literatura referimo-nos especificamente 

aos romances, ensaios e afins. A poesia, por sua vez foi muito forte, como veremos 

adiante. Não que a poesia não seja literatura, uma vez que um romance para ser definido 

como tal deve conter elementos de poeticidade, mas no Expressionismo a poesia parece 

ter ganhado mais relevo.  

O Expressionismo, com suas obras, atraía e chocava os espectadores. Nas palavras 

de Gombrich: 

 

 

A doutrina do expressionismo como tal certamente estimulou a 

experimentação pelo menos para pô-la à prova. Se estivesse certa a 

doutrina de que importante na arte não era a imitação da natureza mas 

a expressão de sentimentos pela escolha de cores e linhas, então seria 
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lícito indagar se arte poderia ser ainda mais pura, eliminando de vez a 

temática e baseando-se exclusivamente em efeitos de tons e formas.
73

  

 

 

O Expressionismo consegue traduzir e até transcender seus limites. Se a beleza 

existe, é de acordo com as projeções e elementos subjetivos de quem a produz e 

contempla. Dizer que as telas expressionistas são belas pode parecer um disparate, mas 

é no grotesco e no disforme que os artistas revelam seus ideais estéticos e políticos, 

fazendo brotar a beleza nos olhos de quem a percebe como uma nova arte, uma arte 

avant le temps. 

 O aspecto grotesco no expressionismo obedece a uma estética muito interessante, 

no que concerne a arte. Esta característica tem início por volta do século XVII na 

Espanha. Segundo Kayser o tema grotesco passa por diversos estilos artísticos como a 

literatura e as artes plásticas. Diz ele, acerca da estética gotesca: “O caráter inócuo do 

grotesco, tal como se observa nas definições das estéticas, parece ajustar-se ao quadro 

geral que a história do espírito esboça acerca das décadas pós-românticas do século 

XIX.”
74

 

O grotesco não chega a ser um movimento, mas sim um aspecto estilístico de 

determinadas escolas; está presente nos quadros de Goya e Brueghel, no pré-

Romantismo e no Expressionismo. Este último movimento talvez tenha se valido das 

fórmulas que a característica grotesca traz em si. 

A temática de Auto-de-Fé é bastante grotesca, sobretudo suas personagens. O 

ambiente em que se passa a trama de Canetti, também tem suas peculiaridades pautadas 

no grotesco, como por exemplo os Cafés: Paraíso ideal e Café Babuíno. 
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O Expressionismo e suas variações 

 

  

Mesmo tendo durado pouco, o Movimento Expressionista conseguiu fazer com 

que importantes grupos surgissem dentro do próprio movimento. Esses grupos, que 

eram na época chamados de círculos, possuíam uma gama de talentos. Alguns deles 

foram muito importantes dentro de sua história. Podemos citar Die Brücke (A ponte), 

criado em Dresden em meados de 1905, e também Der Blaue Reiter (O Cavaleiro azul), 

em Munique no ano de 1911. 

Os artistas deste grupo foram profundamente marcados pela pintura do holandês 

Vincent van Gogh e de Paul Cézanne. A obra magna de referência para estes grupos, ou 

círculos, é a pintura O Grito, do norueguês Edward Munch (1863-1944).  

Esta tela transcende, em todo seu esplendor, as angústias e ansiedades do mundo e 

do homem moderno – muitos artistas tiveram-na como paradigma para suas criações. O 

Grito encarna em si a gênese da proposta da arte expressionista. É por meio dela que 

tais artistas irão redimensionar sua postura frente aos ideais quase congênitos que o 

Classicismo, o Pietismo e o Romantismo Alemão deixaram como herança.  

Não podemos deixar de ter em mente que o fio condutor dos expressionistas era 

um profundo dissabor em relação ao positivismo. A essência, para os primeiros, não 

estava naquilo que era da ordem do observável, mensurável ou quantificável, mas sim 

em camadas mais profundas do homem.  

Munch tinha uma visão a respeito da arte bastante interessante, que já denotava 

seu apreço por estados anímicos muito presentes nos questionamentos do homem 

moderno. Ele acreditava que os sentimentos em uma esfera mais ampla do que a da 

simples observação seriam determinantes na maneira do artista dar forma a sua criação. 

Dizia ele:  

 

 

Uma obra-de-arte só pode provir do interior do homem. / A arte é a 

forma de imagem criada pelos nervos, pelo coração, pelo cérebro e 

pelo olho do homem. / A natureza não é visível apenas ao olho – ela 

também mostra as imagens que estão atrás dos olhos.
75
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O pintor norueguês já ansiava e demonstrava pelos seus quadros que o invisível, 

ou o que fosse oriundo das sensações, sobretudo das internas, seria de uma riqueza 

muito grande para o artista se este soubesse transpor para a tela suas impressões e 

estados d‟alma. Edward Munch, ao que nos parece, foi um dos primeiros a nomear suas 

telas utilizando-se de sintomas, como Angústia, Ansiedade e Tristeza. 

A história do Expressionismo está ligada à subversão das formas e a uma 

supervalorização daquilo que faz o ser humano sofrer, a saber: os sentimentos de 

angústia, culpa, solidão e finitude. Entre os pintores que souberam transmitir para suas 

telas tais sintomas de uma sociedade desigual e absurda, destacam-se: Georg Grosz, 

Otto Dix, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Georges Roualt, August Macke, Alfred 

Kubin, Wassily Kandinsky, Constant Permeke, Chaim Soutine, Max Beckmann e 

Lyonel Feininger. 

O papel desse estilo artístico, segundo Read, era de aplacar sentimentos 

ansiogênicos, mas não somente isso. Ele explica: 

 

 

A condição geral do homem nórdico, segundo seu argumento, é de 

ansiedade metafísica, e, visto que lhe são negadas a serenidade e a 

clareza, características distintivas da arte clássica, seu único recurso é 

aumentar sua inquietude e confusão até o ponto em que lhe tragam 

estupefação e libertação.
76

 
 

   

O protesto do Expressionismo, segundo Karl, é silencioso: é demonstrado por 

meio de  suas cores fortes, corpos distorcidos e bocas soterradas pela falta de som. Tudo 

isso se dá de forma muda, mas o silêncio é bastante eloquente. 

Os ativistas deste grupo, segundo Theodor,
77

 procuravam por meio das aparências 

encontrar a verdade, ou seja, o que lhes interessava era o mundo interior. Era uma das 

maneiras que encontravam para sublimar os aspectos mais discrepantes e terroríficos do 

mundo em que viviam. Os aspectos helênicos que influenciavam as obras do 

Romantismo parecem também ter influenciado as temáticas expressionistas – não no 

que diz respeito à estética, mas sim a uma ética. 

A busca dos expressionistas guarda semelhanças com o que os filósofos pré-

Socráticos tinham como seu amor à sabedoria. A doxa era rechaçada por estes; servia 

mais aos sofistas do que àqueles que estavam em busca da Alethèia (Verdade). Parece-
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nos que os expressionistas também procuravam evitar as opiniões que julgavam 

pequeno-burguesas, de maneira a irem de encontro a uma verdade, ou pelo menos a 

questões mais metafísicas, que ultrapassassem as querelas comuns. 

A vanguarda expressionista ansiava por outras coisas, queria desgarrar-se do 

antigo e criar algo novo, como fizeram os românticos que os precederam e como fariam 

mais tarde os artistas da Secessão, liderados por Gustav Klimt. O movimento tinha em 

si uma centelha revolucionária. Não acreditavam mais nas fórmulas prontas que os 

antigos deixaram como legado. Era necessário, explorar, explodir, expressar todo o caos 

interno para que este pudesse servir como matéria prima para suas obras.  

Assim como no segundo período do Romantismo, aquele calcado nos aspectos 

misteriosos e sinistros, das histórias contadas à noite sobre autômatos, delírios, 

sociedades secretas, espíritos e demônios, o Expressionismo queria para si outra gama 

da sociedade; não era mais a burguesia com seus paladinos que lhes interessava, era o 

oposto. Interessava-lhes agora os vagabundos, ladrões, prostitutas, rufiões, soldados, 

enfim, os restos da guerra que eram os verdadeiros heróis ou anti-heróis. Isto fica 

evidente nos quadros de Georg Grosz e Otto Dix, e nas obras de Döblin e Canetti.  

Cabe aqui uma pequena observação: as minorias como inspiração artística 

também ocorreriam nos Estados Unidos da América, em meados da década de 

cinquenta. Os beats ou beatniks também mostrariam o maravilhoso mundo do homem 

comum. Claro que esta é só uma comparação, mas serve para mostrar que todo e 

qualquer aspecto da realidade é passível de ser trabalhado, ou de ser transformado em 

obra de arte (os dadaístas que o digam). Os beats promoveriam a Contracultura, o que 

não foi pouca coisa – desta surgiria outra que durou mais, a Revolução Psicodélica com 

os Hippies. 
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Aufstellung Entartete Kunst – O poder nazi, a arte e os judeus 

 

 

Todos esses movimentos, cada um a seu modo, estavam em busca de Der Neue 

mensch (O Novo Homem), fosse por movimentos artísticos ou por outras causas, menos 

nobres, que quase nada possuíssem de artístico, como o totalitarismo e a extinção do 

diferente, no caso dos regimes fascista e nazista. Todos estavam empenhados nesta 

ideia. Temos notícia de que as obras de Goethe e Nietzsche eram tidas em alta conta 

pelos nazistas. 

Quando o Partido Nacional Socialista Alemão foi eleito, para seus ideólogos toda 

a sociedade – principalmente o homem – deveriam ser sujeitos à frente de seu tempo, 

atados literalmente ao trabalho, à higiene, à natureza (resquício romântico), à família e 

ao bem da nação. Mas isso não era tudo, ele deveria também ser puro, para o 

enriquecimento e fortalecimento da raça e da nação. Ou seja, higienismo e eugenia 

seriam as palavras de ordem. 

O romance de Elias Canetti, de uma maneira alegórica, consegue antecipar os 

horrores em que o homem seria transformado, fosse pelos resultados da Primeira Guerra 

Mundial ou por eventos que eclodiriam principalmente nos países do Leste europeu 

com a derrocada do Reich Alemão. 

O mundo sem logos de Auto-de-Fé dá mostras de que a primazia do intelecto será 

transformada em cinzas. A razão será de utilidade nula. O saber solitário não servirá 

para salvar ninguém, será tão somente para revisitar velhas ideias e construir situações 

extremamente sistematizadas de delírio e paranoia. É o colapso da razão. 

Para o regime nazista, o estrangeiro não era considerado como solução, talvez 

solução final – este como força (Kraft), na concepção do homem alemão, não valia 

nada. Basta lembrar o que foi a Aufstellung Entartete Kunst (Exposição da Arte 

Degenerada) em 1937, idealizada por Josef Goebbels: uma exposição expressionista 

stricto sensu, mas também uma conectado à ideia dos nazistas de mostrar como o Judeu 

era um ser abjeto, degenerado, que corrompia tudo aquilo que tocava inclusive seu 

meio.  

A figura do judeu em Auto-de-Fé é das mais interessantes. O judeu em questão é 

um anão enxadrista de nome Fischerle: embusteiro, maldoso, sovina, interesseiro, feio e 

disforme. O interessante na figura do judeu como anão é que podemos pensá-lo como 

uma espécie de metáfora do judeu da Segunda Guerra Mundial. Mais curioso ainda é 

que o anão, sendo judeu, fala que Kien, protagonista de Auto-de-Fé, „só pode ser 
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Judeu‟. Esse estranho preconceito também ocorrerá com Otto Weininger e Karl Kraus 

em Viena. Talvez as ideias de Canetti acerca do judeu anão tenham partido justamente 

da visão que se tinha, entre os judeus, em meados de 1930. Canetti, sendo um escritor 

descendente de judeus espanhóis, talvez tenha de forma alegórica tentado representar o 

imaginário corrente acerca da visão de Canetti em relação ao judeu, daí a pictórica 

figura chamada Fischerle.    

Para o regime Nazi, toda e qualquer forma de arte moderna que não obedecesse 

aos ideais estéticos germânicos e da Grécia Clássica eram considerados degenerados. 

Ato contínuo, quem produzisse tais obras era considerado literalmente aos olhos do 

Führer e seus asseclas como um retardado mental, portanto deveria ser exterminado. 

Mas porque falar de Nazismo, Arte Degenerada, Hitler, Goebbels e eugenia?  

Porque a maioria das obras que constavam da Aufstellung Entartete Kunst era de 

pintores expressionistas e modernistas em sua maioria judeus.  

Além da Aufstellung Entartete Kunst, outra maneira de mostrar o caráter do judeu, 

abordando inclusive os aspectos de sua fisionomia e comportamento, foi o filme Der 

Ewige Jude (O judeu eterno), de Fritz Hippler, financiado pelo governo nazista e 

lançado em 1940. O filme parte da ideia de um médico alemão chamado E. Tabert e 

retrata o modo como vivem os judeus de um gueto da Polônia, alertando para o fato de 

que por trás da máscara de europeus civilizados esconde-se uma raça perigosa. No 

filme, esta raça é considerada uma praga que ameaça os poloneses naturais bem como 

todo o mundo germânico, dentre outros absurdos, mas que se revelariam fatais para 

milhões de judeus.  

O caráter do filme é de total disparate nazista; o narrador diz que após 1918 é 

possível reconhecer as estranhas e cômicas figuras do gueto, ou seja, elas não 

conseguem mais enganar, e diz ainda que os judeus não gostam de trabalhar e que sua 

religião é o comércio. 

A paranoia alemã deste período está mais forte do que nunca, e é nessa cadência 

que se revela a trama de Auto-de-Fé: a de um homem enclausurado em um mundo 

rodeado de páginas e pó, incrivelmente só, alimentando sua solidão com toda sorte de 

signos.   

Como já foi dito, a literatura expressionista não foi tão afetada pelo regime Nazi  

pois o Expressionismo era mais difundido nas artes plásticas e na música; a literatura 

expressionista não possuía tanto alcance. Fato é que o romance Auto-de-Fé foi 

literalmente esquecido no período entre guerras, e é claro que os livros não passaram 

incólumes sob o crivo do Partido Nacional Socialista Alemão.  
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Foi o que ocorreu em 9 de novembro de 1938 com a chamada Kristalnacht (Noite 

dos Cristais). Neste dia, ou melhor, nesta noite, em diversas cidades como Berlim e 

Viena, foram quebradas vidraças e queimadas portas de sinagogas e comércios onde 

predominavam os judeus. Foram verdadeiros Autos-de-Fé empreendidos pelos nazistas, 

que com sua atitude política pareciam ter saído de algum burgo da Idade Média. Tal 

episódio foi levado a cabo com o intuito de aterrorizar a população e mostrar o poder de 

Adolf Hitler. 

Este triste capítulo da história é importante pois as ideias levantadas pelo Terceiro 

Reich, bem como sua repercussão, foram de uma bestialidade sem parâmetros. Ninguém 

sabe como seriam as coisas nos campos da arte e da ciência se isso não tivesse ocorrido. 

Neste aspecto, uma parte da história da humanidade está amputada.  

Na obra de Elias Canetti, quando Kien ateia fogo a sua biblioteca, a metáfora que 

se revela em nossa perspectiva é a da queima da “cultura” alemã (os livros, a priori), 

que parece estar sendo anunciada já em 1935 com Auto-de-Fé. Houve precedentes deste 

tipo na Idade Média e também na Idade Moderna. Talvez a queima de livros de Peter 

Kien em Auto-de-Fé seja uma antecipação sinistra daquilo que estaria por vir.  

O estilo na literatura expressionista como vimos anteriormente, tem forte 

influência de Munch, mas também dos episódios ocorridos antes da Primeira Guerra 

Mundial. Porém isto não é suficiente por si só, como podemos deduzir. Apesar de se 

tratar de um movimento alemão, o Expressionismo teve influência de artistas de outros 

países, sobretudo os da Europa Oriental. Um dos maiores estudiosos do movimento 

expressionista, Paul Raabe, afirma que existiam nos primeiros anos do movimento em 

torno de 350 artistas oriundos de cidades europeias. Se consolidaram em sua maioria em 

cidades como Berlim, Munique e Praga; estas foram, ao lado de Leipzig, Dresden e 

Viena, os grandes centros da geografia expressionista.
78

 

O interessante nesses aspectos topográficos é que a língua germânica transcendia 

a Alemanha e alastrava-se pela antiga Monarquia Habsburga. A efervescência desses 

movimentos dava-se nas cidades alemãs, ou em cidades onde a língua alemã era falada, 

como Viena e Praga.  

Em Praga, um nome importante para o movimento expressionista foi Gustav 

Meyrink. Segundo Carpeaux
79

, este escritor procurou difundir seus conhecimentos 

místicos entre os grupos dos expressionistas; profundo conhecedor de Cabala, alquimia, 

astrologia e demais ciências ocultas, Meyrink compôs uma obra que na época teve 
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grande repercussão: Der Golem (O Golem). Posteriormente, o livro viraria um filme. 

Em O Golem, Meyrink narra o seguinte: 

 

 

Eu tinha agora um rosto estranho, sem barba, os malares altos, os 

olhos oblíquos. Sentia-o e não podia ver-me. Horrorizado quis gritar 

que o rosto não era meu, apalpá-lo, mas a minha mão não obedecia à 

minha vontade e enfiava-se no bolso para de lá retirar um livro. 
80

 

  

  

A partir desta lenda judaica podemos perceber que até mesmo o filme O gabinete 

do Dr. Caligari, do diretor Robert Weine, sofreu influências vindas das ideias de 

Meyrink com todo seu arcabouço místico. O cinema expressionista em Weimar era 

considerado um dos melhores que existiam; suas obras primavam pela megalomania, 

por aspectos sobrenaturais e principalmente pelo grotesco. Ou seja, eram obras 

puramente expressionistas. 

Segundo Kracauer, o nascimento do cinema alemão deve-se à construção da UFA 

( Universum Fim A. G. ). Acerca desta empresa, 

 

 

[Era a fusão] de uma resolução em novembro de 1917 pelo Alto 

Comando alemão, em estreito entendimento com proeminentes 

financistas, industriais e armadores, Messter Film, a Union de 

Davidson e as companhias controladas pela Nordisk –– com o apoio 

de um grupo de bancos. [...] O nascimento do cinema alemão 

originou-se não apenas da fundação da UFA mas também da excitação 

intelectual que despontou através da Alemanha do pós-guerra.
81

 
 

 

 

 Um dos aspectos interessantes que caracterizam a UFA, segundo Gay, é que era 

“uma empresa de distribuição inicialmente pública e depois privada, que encontrou 

espaço para obras expressionistas, calorosamente discutidas como O Gabinete do dr. 

Caligari (1919)”.
82

 

Podemos inferir que, como aponta Kracauer, no início, durante a República de 

Weimar, a UFA – antes de tornar-se um conglomerado de acionistas – era sim uma 
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empresa pública que difundia os filmes com um propósito estritamente público. A 

posteriori, seguramente serviu aos interesses nazistas, mais precisamente ao estúdio 

onde eram produzidas as propagandas e documentários do III Reich dirigidos por Leni 

Riefenstahl.  

A esse respeito, vale insistir um pouco mais no papel que o cinema expressionista 

teve na República de Weimar. Eisner chama atenção para um pré-disposição ao 

Expressionismo:  

 

 

Os anos que seguem a Primeira Guerra mundial são uma época 

singular na Alemanha. [...] A atmosfera conturbada atinge o 

paroxismo com a inflação, que provoca a destruição de todos os 

valores; e a inquietação inata dos alemães adquire proporções 

gigantescas.  

Misticismo e magia – forças obscuras às quais os alemães se 

abandonaram com satisfação – tinham florescido em face da morte 

nos campos de batalha. As hecatombes de jovens precocemente 

ceifados pareciam alimentar a nostalgia feroz dos sobreviventes. E os 

fantasmas, que antes tinham povoado o romantismo alemão, se 

reanimavam tal como as sombras do Hades ao beberem sangue.
83

 

 

 

Percebemos que os estranhos estados d‟alma do povo germânico só poderiam 

resultar em obras e ideias que fossem estritamente catárticas e pulsionais. Uma época 

sinistra como foi a da República de Weimar, por outro lado, fez germinar em seus 

artistas e povo obras inesquecíveis, bem como uma ânsia pela desforra e a 

megalomania, que seria encarnada no regime nazista de Adolf Hitler por conta da 

derrota na Primeira Guerra Mundial.  

Esse estado de coisas é chamado por Esperança de “a desordem criativa da 

República de Weimar”. A autora refere-se assim a este período: 

 

 

Embora as novas concepções e formas de arte não coincidam exata ou 

necessariamente com os conteúdos sociais, pode-se supor uma estreita 

conexão entre a retomada do político na República de Weimar e o 

rompimento radical com as formas artísticas, rompimento já iniciado 

nos anos anteriores (a arte pós-impressionista renuncia a toda a ilusão 

de realidade).
84
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A autora aqui assinala que ainda com Ebert no poder na República, as tendências 

expressionistas já começam a se delinear. Ou seja, o pós-Impressionismo, que podemos 

chamar de Expressionismo, já tinha então seu début nas artes em geral, sobretudo no 

cinema.   

O que estaria por vir parece constar nas palavras contundentes do jornalista 

nascido na Galícia Joseph Roth – a Galícia então era território da Monarquia 

Habsburga, e Roth esteve presente na ocasião da dissolução da República de Weimar. 

Eis como o autor trata da morte de Friedrich Ebert, então presidente da República de 

Weimar:  

 

 

Hoje a Berlim republicana deu adeus ao finado presidente do Reich 

alemão. Esta cidade, desumana em sua agitação, sóbria em sua força 

do seu evidente ímpeto de utilidade e tantas vezes beirando o Kitsch 

onde tenta ser sensível –– esta cidade por um dia estampou uma 

expressão de dor, uma expressão trágica. Em todas as ruas pelas quais 

passou o cortejo havia silêncio. Silêncio soprava pelas ruas. Movia os 

véus tênues dos postes de luz cobertos pelo luto, e era como se ele 

fosse a única força que movia as pessoas –– como se elas não 

caminhassem por si próprias, mas fossem impelidas pelo silêncio.
85

 

 
 

É importante salientar que Joseph Roth era reconhecido como um dos mais 

importantes jornalistas austríacos. Além de sua obra jornalística, Roth é autor de vários 

romances. Suas obras
86

 fazem alusão à Guerra, ao judaísmo, à solidão e à política, 

dentre outros temas. Segundo Krausz, o escritor austríaco consegue com precisão 

transmitir: 

 

 

O deslocamento, num mundo incompreensível; a ruptura irreversível 

com o ecúmeno natal; a falta de sentido num mundo que deixou de 

lado seu legado espiritual para submergir nos labirintos de uma 

burocracia desvinculada de princípios e numa política que é mero 

instrumento de exploração econômica (...).
87
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A situção que Krausz descreve, ao falar de Roth, será uma constante tanto na 

Berlim dos expressionistas como na Viena secessionista.  

Apreender ou delimitar o início propriamente dito do Expressionismo é complexo, 

pois este movimento se ramifica e funde-se a tudo que encontra pela frente. Está 

atrelado à ascensão e à queda da República de Weimar. Seu apetite lembra a massa de 

que fala Canetti: “A ânsia de crescer constitui a primeira e suprema qualidade da massa. 

Ela deseja abarcar todo aquele que esteja ao seu alcance. Quem quer que ostente a 

forma humana pode juntar-se a ela.”
88

  

É claro que o esfacelamento de Weimar trouxe consequências graves para toda a 

Europa. Porém, analisando as personagens deste período, artistas com quem Elias 

Canetti teve contato, encontramos entre os relatos acerca da tristeza pela morte de Ebert 

e o fim do Reich, um relato um tanto pictórico do pintor Georg Grosz.  

Em sua autobiografia, Grosz relata os momentos vividos na Europa e a posteriori 

nos EUA. Sua narrativa é leve e bastante jocosa, dando um panorama do que foi Berlim 

na época em que se encontrou com Brecht e Babel, entre outros artistas. Estranhamente, 

o nome de Elias Canetti não é citado em nenhuma passagem da obra; sabemos por sua 

própria autobiografia que Elias Canetti tinha Grosz em alta conta, inclusive ganhando 

do mesmo as pinturas de Grosz intituladas Ecce Homo. Mas destes aspectos mais 

íntimos de Canetti falaremos adiante. Agora cabem algumas observações, como 

dissemos há pouco, sobre Berlim. Grosz descreve-a assim: 

 

 

A capital da nova república alemã, parecia uma chaleira com água 

fervendo. Ninguém via a pessoa que tomava conta da chaleira, apenas 

que a água fervia de um jeito engraçado e que o calor aumentava cada 

vez mais. Berlim era uma cidade tomada por oradores, que faziam 

discursos contra tudo em cada esquina. Cantos de ódio eram entoados 

pela cidade inteira. O ódio atingia todo mundo: Judeus, capitalistas, 

camponeses ricos, comunistas, militares, proprietários de imóveis, 

trabalhadores, desempregados, o exército imperial preto, as comissões 

de controle, as lojas de departamentos, e outra vez os Judeus. Era uma 

orgia de incitação ao ódio. A República era fraca, quase 

imperceptível. Isto teria de acabar num tremendo estouro.
89

 
 

 

Isto era Weimar: complexa, robusta, louca, ambígua, quase morta, mas sempre 

pronta a exalar outro suspiro. O relato alegórico de Grosz é interessante especialmente 
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por tratar-se de um artista que estava no olho do furacão. Como pintor, soube como 

poucos retratar essa chaleira fervendo. 

 

 

 

A revolução expressionista e a vida no exílio 

 

 

Falarmos que o Expressionismo foi um movimento de massa seria um exagero; 

mas que de alguma maneira conseguiu abarcar os principais âmbitos artísticos, isto de 

fato ele conseguiu. Ars longa, vita brevis. 

A literatura expressionista teve na poesia sua maior força. Foram vários os poetas 

que fizeram história dentro do Expressionismo, bem como nos círculos Die Brücke ou 

Die Blaue Reiter. Para citar alguns: Else-Lasker Schüller, Georg Trakl, Johannes 

Becker, Gottfried Benn, Iwan Goll, Georg Heym, Alfred Lichtenstein, Ludwig Rubiner, 

Ernst Stadler e August Stramm, entre outros. Segundo Cavalcanti, o tom dos 

expressionistas era predominantemente messiânico, marcado por idealismos. A respeito 

disso, a autora cita a seguinte passagem de Eruich Müsham, do manifesto “Revolução”, 

de 1913: 

 

 

As forças motrizes da revolução são tédio e nostalgia, sua expressão é 

destruição e criação. Destruição e criação são idênticas na revolução. 

Todo desejo destruidor é um desejo criador (Bakunin). Algumas 

formas de revolução: assassinato de tiranos, destituição do poder 

dominante, estabelecimento de uma religião, rompimento de velhos 

quadros (em convenção e arte), criação de uma obra de arte; o ato 

sexual. Alguns sinônimos para revolução: Deus, vida, êxtase, caos. 

Deixem-nos ser caóticos!
 90

 
 

 

Podemos perceber pelas palavras de Müsham que o caráter dos expressionistas era 

revolucionário; uma revolução pela arte, pelos sentidos, era isto que eles preconizavam. 

Voltando aos poetas, Else-Lasker Schüller era considerada uma das musas do 

Movimento Expressionista, juntamente com a cantora Emmy Hennings, que inspirou 
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inúmeros poemas. O lugar onde os encontros destes artistas se davam eram nos cafés e 

cabarés. 

Estes lugares tiveram importância capital para o movimento – em Berlim 

principalmente eram vistos como ambientes Unterwelten (submundo). Para os 

expressionistas, esses locais eram a condição primordial para poder transgredir com as 

regras estabelecidas e dar continuidade àquilo que chamavam de novo homem. A esse 

respeito, Cavalcanti diz: “Na literatura expressionista, são heróis aqueles que rompem 

com o mundo burguês, para habitar se for preciso o submundo.” 
91

 

O velho, como já dissemos, deveria ser banido, pois estes remanescentes do 

Classicismo e do Romantismo suscitavam reservas nos expressionistas; era necessário 

livrar-se deles. Os expressionistas, além de serem muito talentosos, tinham raízes 

fecundas no anarquismo iconoclasta e um desejo siderado pelo novo. 

Novidade também era a revista Die Aktion (A ação) idealizada por Franz 

Pfemfert. Mesmo tendo sido concebida em solo dadaísta, a revista nasceu do contato 

entre os diferentes artistas que frequentavam os cafés e cabarés. Segundo Frank: 

 

 

Die Aktion, editado por Franz Pfemfert, interessava-se mais pelo 

expressionismo. Seu primeiro número, em fevereiro de 1911, tinha, 

não obstante, uma inclinação política, porque representava um 

compromisso de esquerda ou radical que provinha de um grupo 

anterior, em debandada. [...] Por volta de 1918, era a revista dominada 

por manifestos radicais, e no ano seguinte à medida que as forças 

contra a esquerda e contra a democracia ganharam terreno na 

Alemanha ela desapareceu.
92

 

 

 

Uma publicação com propostas como estas nos faz lembrar a revista do jornalista 

e dramaturgo vienense Karl Kraus, Die Fackel (A tocha) – mais adiante falaremos um 

pouco sobre os dois.    

Voltando aos cafés e cabarés, estes eram palco para se declamarem poesias, para 

intercâmbio de diferentes ideias e obviamente para diversão. Em Berlim havia o Cafe 

des Westens, também chamado de Cafe Grossenwhan (Café Megalomania). Foi neste 

último que se reuniram os mais importantes artistas expressionistas. Havia outros cafés 

também importantes, como o Cafe Stefanie em Munique e o Cafe Felsche em Leipzig. 

Neste último eram vistos às vezes Franz Kafka e seu amigo e confidente Max Brod.  
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Os cabarés já possuíam atrativos outros, além do que era oferecido nos cafés; um 

dos mais importantes era o Neopathetisches Kabarett (Cabaret Neopatético), fundado 

em 1910. Os neopatéticos eram atores, boêmios, escritores e musicistas, e havia também 

uma mescla de admiradores, curiosos e teóricos. 

Os expressionistas abrem na capital suíça outro cabaré, o famoso Cabaret 

Voltaire. Este guardava as mesmas características dos cabarés alemães, mas agora além 

dos artistas estarem exilados, havia também a guerra. Portanto, se antes já havia um 

pessimismo em relação ao poder monárquico secular vigente, agora a relação com estas 

questões aprofundava-se ainda mais, intensificando-se o pessimismo e o niilismo. Os 

exilados que foram para a Suíça eram os mais idealistas e anárquicos do 

Expressionismo. 

O fundador do Cabaret Voltaire foi o poeta Hugo Ball (1886-1927), “o mais 

famoso Dadaísta alemão”
93

. Ball teve a colaboração de outros artistas na criação e 

manutenção de seu cabaré, como Hennings, Richard Huelsenbeck, Hans Arp e os 

romenos Tristan Tzara e Marcel Janco
94

. 

A criação do Cabaret Voltaire foi significativa para a História da Arte e o 

Expressionismo, pois foi ali que, além da difusão das obras e ideias dos expressionistas, 

deu-se o nascimento do Dadaísmo. Não nos deteremos no que é o Dadaísmo, porém 

uma breve explanação do que este movimento abrigava e tencionava só irá enriquecer o 

panorama deste período.  

O Dadaísmo foi um movimento artístico que procurou literalmente romper com o 

movimento que lhe deu origem, o Expressionismo. Os ideais de seus participantes era o 

de levar ou elevar a arte ad absurdum. Esta era a resposta, ou a proposta, para fazer 

frente à guerra. Os principais dadaístas foram: Em Zurique, Hans Arp; em Berlim, 

Raoul Hausmann, Hannah Höch e Johannes Baader; em Hannover, Kurt Scwitters; em 

Colônia, Max Ernst (muitas vezes associado ao Surrealismo) e Johannes Theodor 

Baargeld; e em Nova Iorque os mais conhecidos eram Marcel Duchamp, Man Ray e 

Francis Picabia.
95

 Em alemão, o movimento chamava-se Der Dada. Para Dietmar Elger: 

 

 

O Dadaísmo era acima de tudo a expressão de uma atitude mental 

específica através da qual a juventude internacional chegava às 

convulsões sociais e políticas da época. Eles formularam a sua 
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oposição através de acções, reacções e trabalhos artísticos visuais 

anárquicos, irracionais, contraditórios e literalmente sem sentido.
 96

  

 

 

Este foi um breve parêntesis para nos situarmos no espaço e no tempo com 

relação a esses movimentos, que vistos sob nossa perspectiva parecem mudar 

constantemente. No caso do Dadaísmo, mesmo tendo crescido no seio Expressionista e 

se rebelado contra este, parece ter mantido muito das características do movimento que 

lhe deu origem.  

Como sabemos, o século XX foi marcado por guerras. Muitos artistas do 

movimento Expressionista partiram para o exílio em Zurique com a eclosão da Primeira 

Guerra Mundial, em 1914. Esta cidade foi para eles uma espécie de refúgio em meio à 

ditadura imposta aos artistas, em sua maioria judeus vindos de outros países, para quem 

o sentimento de perda, a nostalgia do “antigo” e a idealização do novo eram bastante 

conflitantes. Isto fica evidente na autobiografia de Canetti. 

Essa nostalgia, aliada ao desmoronamento das tradições austrogermâncias e à 

guerra, pode ter propiciado inúmeras angústias no que concerne ao sentimento de 

pertença dos imigrantes. Estes, se não estão, sentem-se sob o signo da alteridade, do 

estranhamento e também de estados muitas vezes dissociados no que tange à divisão 

daquilo que é estranho e familiar.  

Um caso interessante é o de Kafka – segundo Anders, mesmo não tendo emigrado 

para outro país, o escritor tcheco pode resumir esse aspecto estranho (Das Unheimlich) 

de muitos autores, judeus ou não. Anders diz o seguinte: 

 

 

Como Judeu, não pertencia de todo ao mundo cristão. Como Judeu 

indiferente – pois a princípio o foi –, não se integrava inteiramente aos 

Judeus. Por falar alemão, não afinava fundo com os tchecos. Como 

Judeu de língua alemã, não se incorporava por completo aos alemães 

da Boêmia. Como boêmio, não pertencia integralmente à Áustria. 

Como funcionário de uma companhia de seguros de trabalhadores, 

não se enquadrava por completo na burguesia. Como filho de burguês, 

não se adaptava de vez ao operariado. Mas também não pertencia ao 

escritório, pois se sentia escritor. Escritor, porém, também não era, 

pois sacrificava suas forças pela família. Mas “vivo em minha família 

mais estranho que um estrangeiro” (carta ao sogro).
97
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Segundo Anders, Kafka parece sofrer de uma Atopia: ele não tem lugar, não se 

sente em casa em lugar algum, não há espaço nem identificação com nada. Ele está 

solto em um mundo dividido, em uma família que lhe é estranha, em um trabalho que se 

revela opressor. Sua salvação é a escrita. 

O caso de Kafka não é o único. Muitas obras de autores que emigraram para 

outros países possuem algumas das características apontadas por Anders. Se pensarmos 

em autores modernos como Saul Below, Isaac Bashevis Singer, Philip Roth, Bernard 

Malamud e Paul Auster, perceberemos claramente nas páginas de suas obras os 

conflitos resultantes da vida num novo mundo cheio de promessas, muitas vezes da 

ordem da ilusão.  

As personagens desses autores geralmente mostram-se à maneira de Canetti: 

homens taciturnos, eruditos, em geral poliglotas, neuróticos com sintomas muito sérios. 

Acometidos por sentimentos persecutórios, cisões e estados limítrofes, o universo destes 

homens é o do solipsismo, do saber e de uma relação conflitante com a alteridade, a 

realidade e também com os próprios vínculos familiares. 

Nestes homens estão inscritos os sentimentos de solidão, alienação, 

marginalização e vazio. Um fragmento do poema Os Homens Ocos (1925), de Eliot, 

talvez possa nos ajudar a pensar nesses homens em constante conflito: 

 

 

Nós somos os homens ocos 

Os homens empalhados 

Uns nos outros amparados 

O elmo cheio de nada. Ai de nós! 

Nossas vozes dessecadas, 

Quando juntos sussurramos, 

São quietas e inexpressas 

Como o vento na relva seca 

Ou pés de ratos sobre cacos 

Em nossa adega evaporada 

Forma sem forma, sombra sem cor, 

Força paralisada, gesto sem vigor. 
98

 

 

 

Este fragmento ilustra uma época bastante propícia para sentimentos de 

despersonalização, tristeza e uma descrença em relação ao futuro. A América poucos 

anos depois iria sofrer o Crash na Bolsa de Valores, inaugurando um período sombrio e 

pesaroso para os americanos.  
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A Europa neste período também convivia com questões complexas, como estamos 

vendo. A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, além de deixar um rastro 

de destruição, fez com que um sentimento de desforra começasse a animar os ânimos da 

direita conservadora.  

Voltando ao tema dos autores judeus que imigraram, podemos citar os exemplos 

de Isaac Bashevis Singer e Saul Below, que utilizam-se do humor, muito caro aos 

judeus, para falar das mazelas de seus personagens. Este é o seu fio condutor, que 

muitas vezes confere-lhes um ar de tragicomédia. O caráter sublimatório desses autores 

é sem dúvida alguma brilhante, pois estes extraem de suas vivências pessoais (muitas 

vezes trágicas) um material literário riquíssimo – o riso parece ter sido sempre um 

aspecto bastante curioso nas experiências humanas, mesmo em momentos de 

adversidade.  

Segundo Bergson, o aspecto cômico ocorre geralmente quando algo passível de 

ter formas humanas é transformado ou visto por este prisma:  

 

 

Não há comicidade fora do que é propriamente humano. Uma 

paisagem poderá ser bela, graciosa, insignificante ou feia, porém, 

jamais risível. Riremos de um animal, mas porque termos 

surpreendido nele uma atitude de homem ou certa expressão humana. 

Riremos de um chapéu, mas no caso o cômico não será um pedaço de 

feltro ou palha, senão a forma que alguém lhe deu, o molde da fantasia 

humana que ele assumiu. 
99

 
  

 

Sigmund Freud é um exemplo claro dos aspectos chistosos nos comportamentos 

do homem; o chiste, para Freud, é uma das manifestações princeps da atividade 

inconsciente. Afora as questões sublimatórias que podem resultar no humor, o riso 

muitas vezes é a expressão máxima dos conflitos internos, que irrompem sob a forma de 

gafes, risada ou trocas de palavras.  

Sigmund Freud foi o criador de uma obra extremamente controversa para a época, 

que tratava da crise na maturidade e de questões bastante complexas e importantes 

acerca do pai. Sofreu com a morte de sua filha Sophie e com a  perseguição nazista, até 

que exilou-se em Londres. Esses aspectos são descritos de forma muito coerente por 

Anzieu, que pensa sob o seguinte prisma as vicissitudes sofridas por Freud: “Criar não é 
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mais chorar o que se perdeu e que não se pode recuperar, mas substituí-lo por uma obra 

tal que, ao construí-la, se reconstrói a si próprio”.
100

. 

Esta parece ter sido uma questão muito recorrente para os expressionistas. 

Frequentemente distantes de sua terra, além de terem em seu discurso artístico a marca 

do sofrimento subjetivo, esses artistas também tratam das ambiguidades da vida que se 

revela dual, seja no sentido de identidade ou da própria língua materna.  

Essas conjecturas orbitam principalmente em torno dos artistas de língua alemã, e 

em especial os de origem judaica. Segundo Rosenfeld: 

 

 

Em um país como a Alemanha onde a integração e a assimilação de 

mais de meio milhão de Judeus fizera grandes progressos mesmo na 

fase democrática da República de Weimar de 1918 à 1933. Era quase 

impossível para um Judeu não convertido se tornasse professor 

catedrático de uma universidade. [...] A participação dos Judeus na 

literaura alemã é considerável e ultrapassa de longe a dos Judeus 

franceses, italianos ou ingleses, para não falar dos judeus do leste 

europeu em que as condições não favoreciam a colaboração judaica na 

vida cultural das respectivas nações.
101

 
 

 

Ou seja, a Alemanha, por mais que tenha sido o centro da barbárie que foi o 

Holocausto na Segunda Guerra Mundial, foi a pátria (Heimat) onde os judeus 

conseguiram criar obras de grande relevo. Rosenfeld ainda nos diz que as carterísticas 

como desassossego, labilidade emocional, inquietações e vontade de evadir-se, são 

estados, que ele nomeia de Déraciné
102

. Tal inquietação faz com que esses judeus 

estejam sempre em constante movimento, ou em viagens. O exemplo que ele utiliza 

para ilustrar este estado de coisas é o do poeta alemão Heinrich Heine. 

Ao pensarmos nesses elementos expostos por Rosenfeld, vemos que aplicam-se 

também a Elias Canetti, tendo em vista os vários países onde morou. A relação de 

Canetti com a língua alemã é um aspecto que merece um breve comentário. Segundo 

Aron: 
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Canetti aprendeu o idioma alemão só aos oito anos de idade , depois 

do ladino, do búlgaro, do inglês e do francês. A partir de então, apesar 

da aquisição sofrida mas perseverante da língua alemã, manteve-se 

fiel a ela por toda sua vida, considerando-a sua verdadeira língua 

materna, enfatizando sempre sua condição de “poeta alemão” desde 

seu primeiro romance, Auto-de-Fé (Die Blendung) finalizado em 

Viena em 1931, sua pátria de adoção.
103

  

  

 

A obra Auto-de-Fé é resultado desta miríade de elementos. Nela estão contidos o 

acaso, a loucura, a arte, a filosofia, a filologia e os mitos, entre outras criações humanas. 

O enredo da obra se passa em Viena, em uma sociedade deformada pelo poder, onde a 

burguesia está se liquifazendo e o homem comum é literalmente objeto de suas forças 

pulsionais mais agressivas. São homens sem ânimo, homens estúpidos, grosseiros e 

aberrantes, que estão imersos em um mundo onde todos falam com todos porém 

ninguém consegue se entender. A primazia de logos encarnada por Peter Kien de nada 

lhe serve, pois ele se encontra em um mundo onde a linguagem não tem espaço e está se 

dissolvendo.  

A literatura expressionista desnuda justamente as desventuras e sofrimentos do 

homem moderno. Homens desanimados, transfigurados por sua sexualidade latente, 

incapazes de serem sujeitos, já que não sabem qual caminho tomar – homens 

literalmente em estado obnubiloide, vivendo atmosferas terroríficas, cônscios de sua 

estranheza.  

Peter Kien, protagonista de Auto-de-Fé, tem alguma similaridade com as 

personagens criadas por Büchner (Lenz), Melville (Bartlelby) e Valéry (Monsieur 

Teste) – sujeitos apáticos, nos quais parece transfigurar-se uma espécie de anedonia.   

O mundo intelectual de língua alemã parece ser um dos motes da obra de Canetti. 

Uma nação que primava pelas construções culturais, mas que a posteriori revela-se um 

país dominado pelo medo e a banalização do ser humano. A Alemanha, para muitos 

judeus, representava uma oportunidade de ascensão social que os países do Leste não 

proporcionavam. 

O período entre guerras, em que a obra de Elias Canetti foi escrita, parece ter 

fornecido os ingredientes expressionistas necessários para o clima de estranhamento e 

de antecipação acerca do que seria a Segunda Guerra Mundial. Sua obra, no nosso 

entendmento, possui esse caráter antecipatório e alegórico. 
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Essas observações, em nossa concepção, revelam-se importantes não só para nos 

ajudar a entender o mundo de Auto-de-Fé, mas também para revelar a situação em que 

muitos artistas encontravam-se naquele período; tanto os expressionistas alemães como 

os secessionistas vienenses, que veremos adiante. 

O Expressionismo coloca em xeque os padrões estéticos utilizados na arte, 

sobretudo os herdados do século XIX. Sua temática é grotesca, disforme e aberrante, 

mas humana, porque parte do homem em direção ao homem. Os ideais helênicos que 

estavam presentes no Romantismo também estão presentes no Expressionismo. Seu 

ideal não é apolíneo, está em consonância com o pensamento dionisíaco. 

Veremos agora como a psicanálise está inscrita neste período conturbado que foi o 

da República de Weimar, suas ligações com o Expressionismo e o contexto vienense. 
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3. Arte e Psicanálise  

 

 

 

“Não se pode evitar o filme, ao que parece, como não 

escapamos  do corte do cabelo à La garçonne, mas de 

minha parte não deixarei que cortem os meus, e 

pessoalmente não quero ter nada a ver com este 

filme.” 

 

Sigmund Freud
104

 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Quando falamos em arte é muito fácil resvalar em generalizações e outros 

problemas resultantes da análise desta categoria tão controversa e ampla. Neste capítulo 

nossa ideia é demonstrar alguns aspectos artísticos que serviram à psicanálise e vice-

versa.  

O criador da psicanálise sempre teve uma relação um tanto ambígua com a arte: 

Freud admirava especialmente a arte clássica e possuía também especial interesse pelas 

esculturas da cultura egípcia, grega e chinesa, que colecionava. 

Em uma carta a sua amiga Jeanne Lampl-de-Groot em 8 de outubro de 1938, 

Freud fala com satisfação sobre suas esculturas: “Todos os Egípcios, Chineses e Gregos 

chegaram, sobreviveram à viagem quase sem danos, e parecem mais impressionantes 

aqui do que na Bergasse”
105

 

Ao escrever „aqui‟, Freud refere-se a Londres, onde viveu seus últimos anos. Foi 

para Londres com a ajuda da então princesa Mari Bonaparte, que literalmente comprou 

sua ida para a capital inglesa. Nas fotos em que Freud está à sua mesa de trabalho, 

podemos perceber a quantidade de pequenas esculturas que repousam sobre ela. 

O apreço de Freud era principalmente em relação às esculturas, que adorava. 

Acerca deste amor pela antiguidade, Gamwell revela:  

 

 

Freud, o colecionador, tal como Freud o sonhador, era obcecado. Sua 

coleção de antigüidades está incansavelmente mergulhada em 

significados e associações, cercada por anedotas sem conta. [...] 
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Vivendo em um ambiente anti-semita, e numa reação à morte do pai, 

Freud compôs uma imagem idealizada de Jacob Freud, procurou as 

raízes remotas de sua raça, os Judeus, no Oriente Próximo e criou uma 

nova linhagem para si com o auxílio dessas estatuetas de origem 

mediterrânea, não semita do período clássico.
106

  

 

 

Apesar de ter a arte em alta conta, a epígrafe que inicia este capítulo revela como 

Freud não se deixava seduzir facilmente. O filme „Segredos de uma alma‟ não lhe 

agradou; não sabemos precisar por que razões, porém vale um comentário breve sobre o 

filme.     

Este filme, um dos filhotes do cinema expressionista, conta a história de um 

homem que tem por volta de 40 anos e nutre um medo ilógico de facas. Em seu íntimo 

tem uma fobia e um desejo obsessivo de matar sua mulher. Sofre com inúmeros 

pesadelos onde a vê morta a facadas por ele e por essas razões submete-se ao tratamento 

analítico.  

Ao ser lançado, o filme foi recebido por Freud com certo desconforto pois dizia-se 

na época que fora inspirado no famoso caso analisado por ele, O Homem dos Ratos. 

Segundo Lacoste
107

: “É bastante curioso que Freud tenha se mostrado tão hostil ao 

projeto, ele que na mesma época argumentava contra a resistência à novidade”.   

Freud era um homem que não se envolvia em querelas acerca de assuntos que  

não lhe interessavam. Porém em relação às artes plásticas, podemos especular que tinha 

apreço pelas obras do Classicismo, do período Pré-Rafaelitas e do Romantismo. A arte 

expressionista não o seduzia em absoluto. Sintomático? Não sabemos. Burke resume 

muito bem os sentimentos de Freud para com a Arte Moderna e os Expressionistas:  

 

 

Quando seu amigo Oscar Pfister publicou um livro discutindo o 

expressionismo a partir de uma visão psicanalítica, Freud o leu tanto 

com “interesse quanto aversão”, confiando “sou terrivelmente 

intolerante com os excêntricos, de modo que só consigo enxergar o 

aspecto danoso deles, e no que diz respeito a esses „artistas‟ sou quase 

como um daqueles que você castigaria por serem filisteus e iletrados”. 

Ele felicitou Pfister por ter explicado “por que as pessoas não têm o 

direito de reivindicar o nome de artista”.
108
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Após uma nota tão esclarecedora em relação aos expressionistas, Freud dizia 

detestar as criações surrealistas. Já o oposto não ocorria; nas palavras de Burke, os 

surrealistas consideravam-no o paladino do movimento, uma espécie de „santo 

padroeiro‟. Freud achava-os completamente disparatados. Tinha, no entanto, uma 

especial admiração pelo pintor catalão Salvador Dalí. Os dois tiveram um encontro em 

que Freud ficou impressionado com Dalí, ainda que não gostasse dos surrealistas de 

modo geral: “Mas quando Salvador Dali visitou Freud em 1938 e desenhou seu retrato, 

ele ficou impressionado com o “jovem espanhol... com seu olhar cândido e fanático e 

seu inegável domínio da técnica”.
109

 

O criador da psicanálise era um homem pautado na tradição das artes clássicas. 

Mesmo tendo ideias revolucionárias acerca do funcionamento mental do homem, Freud 

mantinha seu pensamento influenciado pela ideologia romântica e burguesa. Oi ideais 

freudianos eram rechaçados pela arte expressionista; seus artífices procuravam 

desmantelá-los um a um. Se o alvo dos expressionistas era a vida burguesa, vazia, 

atrofiada e calcada na tranquilidade cotidiana suicida, talvez Freud, sendo burguês, 

tenha atribuído a si, de maneira inconsciente, o que as telas expressionistas revelavam.  

Sigmund Freud era um escritor muito exigente e de qualidades inquestionáveis; 

acalentava o desejo intenso de que seus escritos fossem originais e temia que sofressem 

influências externas daquilo que pesquisava em outros autores.   

Cabe aqui um pequeno comentário de Mahony em relação às qualidades de Freud 

como escritor: “No conjunto da obra completa de Freud, sua concisão, lucidez e 

organização são incomparáveis”.
110

 Percebemos isso claramente em seus textos, na 

qualidade de sua prosa, bem como na qualidade dos autores que cita. O próprio Freud 

revela sua admiração por Kant, Goethe, Lessing, Michelangelo, Heinrich Heine, Arthur 

Schopenhauer e Shakespeare. Com outros autores, sua relação foi sempre conflitante, 

um misto de admiração e temor.  

Pensemos em Friedrich Nietzsche e Arthur Schnitzler. Ambos eram vistos com 

certa reserva ansiosa por Freud, que sabia da qualidade de suas obras e da semelhança 

entre estas e aquilo que pensava. Tanto é que, em correspondência com o médico 

alemão Wilhelm Fliess, relata brevemente a importância  da obra de Nietzsche, bem 

como uma espécie de procrastinação inconsciente do valor filosófico da obra. Freud 

relata o seguinte: “Acabo de adquirir um Nietzsche, em que espero encontrar palavras 
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para muito do que permanece emudecido em mim, mas ainda não o abri. Preguiçoso 

demais por ora”.
111

 

Assim, fatores conscientes ou inconscientes de alguma maneira mantinham Freud 

distante das obras de Nietzsche, assim como das de seu conterrâneo, o escritor, 

dramaturgo e psiquiatra vienense Arthur Schnitzler. Foi por meio da leitura e análise da 

obra de Schnitzler que Freud buscou materiais para fortalecer suas ideias em relação à 

criação e aprimoramento de suas conjecturas analíticas – sobre desrazão, sexualidade, 

morte e cultura. 

A questão do interesse de Freud pela literatura que não fosse estritamente médica 

ou fisiológica é uma das análises mais importantes dentro do corpus teórico freudiano. 

O caso mais interessante, neste sentido, é o das memórias do Juiz da Saxônia Daniel 

Paul Schreber
112

. Trata-se de uma autobiografia que se tornou uma obra clássica da 

psiquiatria, e a partir da qual Freud chega a importantes resultados acerca de aspectos 

que mais tarde viriam a constituir para ele o cerne da paranoia.  

Cabe ressaltar aqui que o Caso Schreber foi objeto de estudo de vários autores, 

que vão desde Morton Schatzman, William Niederland, Charles Melman e Jacques 

Lacan até Elias Canetti, dentre outros. Canetti,
113

 ao falar de Schereber, empreende 

importantes apontamentos em relação a sua patologia a esquizofrenia, que ele chama de 

„doença do poder‟. Tais conjecturas serão expostas mais adiante ao analisarmos a 

principal personagem do romance Auto-de-Fé, o sinólogo Peter Kien.  

Outra análise que Freud empreende por meio da literatura é o romance Gradiva, 

do escritor alemão Wilhelm Jensen
114

. Neste estudo acerca de um amor deveras 

impossível, a trama gira em torno de um arqueólogo que, ao escavar as ruínas de 

Pompeia, depara com uma estátua que lhe estimula uma série de fantasias. Temos 

também as interpretações acerca do Moisés de Michelangelo, os estudos analíticos sobre 

a autobiografia de Goethe, Poesia e Verdade, e o importante estudo sobre o parrícidio 

em Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, que Freud considerava a obra máxima da 

literatura mundial. Ainda há uma série de prefácios e ensaios acerca de Ibsen e Edgard 

Allan Poe.  

Além desses estudos psicanalíticos em relação às artes, há também os estudos 

antropológicos, históricos, sociológicos e biológicos de Freud. A este respeito, podemos 
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citar a influência determinante que teve a obra do antropólogo inglês Sir James George 

Fraser
115

 sobre Totem e tabu, obra que muitos consideram um delírio antropológico de 

Freud. As análises sobre as massas influenciadas, de Gustave Le Bom,
116

 tiveram 

também influência determinante em seu trabalho Psicologia das massas e análise do eu, 

capítulo da obra Psicopatologia da vida cotidiana. Um dos livros mais importantes da 

metapsicologia freudiana, Além do princípio do prazer, em que Freud desenvolverá seu 

conceito controverso e importante sobre a pulsão de morte, teve influências marcantes 

de dois cientistas, Hering e Weissman. 

Enfim, Freud foi um homem bastante prolífero quanto a seus interesses; muitas 

das chamadas „artes‟ tocavam-lhe o espírito, em especial a literatura. Na seguinte 

passagem, Thomas Mann tece-lhe um belo elogio, falando do homem Freud e da 

importância da psicanálise:  

 

 

Este psicólogo médico será honrado, assim eu acredito, como o 

precursor de um humanismo do futuro, que nós pressentimos e que 

haverá de atravessar muitas coisas que os humanismos anteriores não 

souberam, de um humanismo que com as forças do submundo, do 

inconsciente, do <eu> manterá relações mais ousadas, mais livres e 

serenas, mais maduras artisticamente. (...) O saber psicanalítico é algo 

que transforma o mundo.
117

  

 

 

Destas palavras podemos deduzir que o fato de um homem como Mann, escritor 

de primeira grandeza, fazer um elogio a Freud como um grande homem da ciência e da 

literatura, só atesta que a psicanálise tem muito a dialogar com as artes, ou com tudo 

aquilo que é fruto do labor artístico.  

 

 

 

                                                 
115

 Fraser, Sir James George. O ramo de ouro. São Paulo: Círculo do Livro, 1986. 
116

 Bom, Gustave Le. Psicologia das multidões. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2008. 
117

 Mann, Thomas. Schopenhauer, Nietzsche, Freud. Madrid: Filosofia Alianza Editorial, 2010, p. 196-7. 



 73 

Expressionismo e Psicanálise – Semelhanças e dessemelhanças 

 

 

Uma vez que este capítulo tenta mostrar as semelhanças entre arte e psicanálise, é 

esclarecedor o comentário do escritor Alfred Döblin acerca da clareza e estilística da 

prosa de Sigmund Freud: “Note-se o estilo simples e claro; a rigor não é um estilo. Sem 

artifícios ou frases de efeito, ele diz o que quer; assim fala alguém que tem o que 

dizer”.
118

  

Döblin está também entre os grandes romancistas alemães; sua obra está inscrita 

nas criações dos expressionistas berlinenses. Em seu livro, narra as desventuras do 

operário Franz Biberkopf, que após passar alguns anos na prisão ganha a “liberdade” e 

procura ser um homem decente, dentro do possível. O enredo do romance também 

lembra as personagens do submundo canettiano de Auto-de-Fé. Transcrevo um pequeno 

trecho para termos uma noção deste outro romance e seu universo decadente: 

 

Não temos pernas, ai de nós, não temos dentes, não temos 

olhos, não temos braços, qualquer um pode vir, pode morder 

Franz, que é um molengão, ai de nós, ele não pode defender-se 

só pode beber.
119

 

 

O Expressionismo e a psicanálise têm algumas características em comum: ambos 

surgem no início do século XX e tanto um quanto o outro procuravam nas entranhas do 

ser a matéria prima para suas criações. O Expressionismo, como já vimos, buscava-a na 

livre expressão e a psicanálise, na associação livre; o primeiro procurava elementos do 

cotidiano, privilegiando o do homem atormentado, enquanto a segunda era tida como 

uma ciência burguesa escandalosa, mas que buscava nos não-ditos, nos sintomas e no 

mundo dos sonhos o entendimento das mazelas humanas.  

Os homens que correm pelas páginas e estampam os quadros dos artistas 

expressionistas são homens sem devir, com consciências despedaçadas, cristalizados em 

um eterno presente ou num passado idealizado, atônitos. O que cabe a seus corpos já 

amputados, grotescos e aleijados é tentarem expressar em um grito surdo, como no 

quadro de Munch, uma agonia indizível.  

A tentativa expressionista é a de manifestar por meio de suas criações um 

psiquismo em estado de aniquilamento, assim como são expurgados conteúdos 
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inconscientes de maneira catártica. É o mundo interno que se expressa, mas tendo em 

contrapartida os aspectos persecutórios do mundo externo, numa sociedade sem evasão 

possível. A dissolução do poder público, dos valores, da religião e do próprio homem 

propiciava este estado de coisas. Segundo França: 

 

 

O Expressionismo na arte alemã encontra sua afinidade com a 

dimensão estética da psicanálise por ser ela experiência 

habitada por um mesmo anseio de ser que comanda o ato 

criativo. (...) O Expressionismo e a psicanálise são movimentos 

que especificam o mal-estar derivado de conflitos ligados à 

virada do século XX.
120

  
 

 

Deduzimos que tais conflitos sejam a solidão do homem moderno, a finitude, o 

medo e o desmoronamento das crenças num poder cósmico, bem como um profundo 

estranhamento acerca de si mesmo. 

Com a psicanálise, Freud lançou luz sobre aspectos fugidios e melindrosos que 

estavam ocultos, escondidos em certa medida. O pensamento ocidental não foi mais o 

mesmo após as descobertas freudianas acerca do inconsciente e das pulsões. O 

estranhamento de si mesmo pode advir deste estado de coisas – de um mal-estar por 

estar cônscio das limitações humanas, de uma sociedade castradora e hostil onde o 

princípio do prazer é pífio, na maioria das vezes.  

Freud assevera que: 

 

 

O sofrer nos ameaça a partir de três lados: do próprio corpo, 

que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer 

dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência; do 

mundo externo que pode se abater sobre nós, com forças 

poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras; e por fim das 

relações com outros seres humanos.
121

 

 

 

A psicanálise desenvolve-se sob esta atmosfera e acentua que o terreno mais 

espinhoso, do qual advém a maior parte do sofrimento humano, é o das relações com 

outrem. 
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O Expressionismo também se vale como já vimos, das representações internas e 

do mundo inconsciente. Podemos até arriscar que se utilizam também do material 

onírico. Se nos remetermos a telas de Oskar Kokoschka e Marc Chagall, podemos 

certamente estabelecer esse paralelo. Pouco depois da publicação de „A interpretação 

dos Sonhos‟ (Die traumdeutung) por Freud em 1900, o dramaturgo norueguês 

Strindberg escreve uma peça intitulada Peça de Sonho. Cardinal descreve este fato da 

seguinte maneira: “Certamente não foi por acidente que o desenvolvimento do método 

analítico de Freud de revelar o até então invisível território da psique humana coincidiu 

com uma tendência geral nas artes em revelar intimidades e neuroses que o século 

anterior não tivera meios de descrever”.
122

 

O Expressionismo origina-se em Berlim, com todo seu caos e sua vida agitada, 

verdadeira no man‟s land; a Viena é seu par neste aspecto. Esta, depois de 1918, já não 

é a suntuosa Viena do Kaiser Franz Josef, pré Primeira Guerra Mundial. É na verdade 

uma cidade em ruínas, economicamente falida, onde reinam o caos e a desesperança, e 

grande parte da população vive na miséria. O relato de Zweig a esse respeito é bastante 

sensível: 

 

Do ponto de vista lógico, a coisa mais insensata que eu podia fazer 

depois da derrocada dos exércitos alemão e austríaco era voltar para a 

Áustria, aquela Áustria que apenas bruxuleava no mapa da Europa, 

como sombra incerta, cinzenta e inanimada da antiga monarquia 

imperial.
123

 

 

 A situação extremamente adversa colocava em xeque a sobrevivência da nação: 

“Assim vivíamos milhares, centenas de milhares; cada um dava o máximo de si 

naquelas semanas, meses e anos. Uma trégua antes do fim. Nunca senti tão intensa em 

minha gente e em mim mesmo a vontade de viver...”
124

  

O caso de Stefan Zweig é um exemplo sinistro das marcas que a guerra e as 

perseguições que se seguiram deixaram na alma das pessoas que viveram aquela época.  

Ao deixar a Áustria, o escritor parte para Nova Iorque e em 1940 vem ao Brasil, onde se 

estabelece em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com sua esposa Lotte. Mundialmente 

conhecido por suas obras e muito bem relacionado, Zweig não aguenta e em 1942, 

numa crise proveniente de um estado melancólico grave, suicida-se ingerindo uma dose 

letal de barbitúricos.  
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Além de Zweig
125

, muitos passaram por situações adversas, vindo a suicidarem-se 

ou literalmente enlouquecendo devido a sentimentos persecutórios e um luto patológico 

em relação à terra de origem, a pátria. (Heimat).     

Enquanto em Weimar a situação política, econômica e social ia de mal a pior, as 

artes eclodiam em toda sua potência. O mesmo ocorria em Viena, em 1900; apesar de 

Viena neste período ser um lugar particularmente decadente, serviu como palco para 

todo tipo de criações artísticas. Foi na capital austríaca que os conteúdos aberrantes da 

sexualidade reprimida foram postos em evidência pela psicanálise e pela arte. Musil 

refere-se a Viena da seguinte maneira: 

 

 

Automóveis emergiam das ruas estreitas e fundas para a rasa claridade 

das praças. A mancha escura de transeuntes formava fios nevoentos. 

Onde riscos de velocidade maior cruzavam aquele ritmo negligente, os 

fios se adensavam, corriam mais depressa, retornando depois de 

algumas pulsações ao ritmo regular. Centenas de sons enroscavam-se, 

produzindo um rumor metálico do qual brotavam pontas isoladas, 

correndo ao longo de suas beiradas cortantes e recolhendo-se outra 

vez; saltavam dele lascas de tons claros, que logo sumiam 

esvoaçantes. Nesse rumor, sem poder defini-lo, alguém que tivesse 

estado ausente vários anos teria, de olhos fechados, reconhecido a 

capital do Império, Viena, a Residência.
126

   
 

 

 

Em termos de cultura vanguardista, Berlim estava muito à frente de Viena. Os 

artistas, cafés e cabarés berlinenses eram prova disso. Na capital austríaca a repressão, o 

pudor e o decoro regiam a vida da burguesia local – mas não seu imaginário. Como 

prova, temos a obra freudiana e as obras Arthur Schnitzler.  

Decoro, sexualidade reprimida, discrepâncias político-sociais, desnivelameto das 

classes sociais – de tal estado de coisas só poderia surgir algo no mínimo perturbador. 

Nesta atmosfera têm início as grandes transformações no que diz respeito ao tratamento 

e o entendimento acerca do louco e da loucura. Isso será inaugurado pelas histéricas que 

servirão de modelo para os estudos de Josef Breuer e Sigmund Freud em 1893. 

Neste sentido, o que há de semelhante entre a arte e a psicanálise, em nossa 

opinião, é que na arte – principalmente a expressionista – está contida toda uma gama 

de aspectos dos quais a psicanálise irá se ocupar. Como se verá adiante, esse aspecto 
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para muitos, obscuro e ininteligível também foi o leitmotiv dos expressionistas. As 

manifestações do inconsciente e a ideia de haver uma vida oculta, inapreensível e 

atemporal eram ponto de partida tanto para a psicanálise como para os expressionistas, e 

serviu também aos artistas da Secessão, em especial Gustav Klimt.  

As problemáticas do inconsciente (que Canetti mais adiante, em sua autobiografia, 

irá ironizar) renderam um estudo volumoso de Ellenberger. O autor faz uma 

historiografia do inconsciente, partindo de estudos desde a Grécia Antiga até a 

psicanálise. Em um trecho de sua obra, Ellenberger fala da A interpretação dos sonhos 

de Freud. Para ele, este livro que para muitos é tido como a inauguração da psicanálise é 

ambíguo e muito importante por algumas razões. Vejamos:  

 

 

Apesar de sua fama A interpretação dos sonhos é um dos livros menos 

compreendidos de Freud na atualidade, e isso por várias razões. 

Primeiro porque o texto sofreu numorosas mudanças, adições e 

subtrações de uma edição para outra, de maneira que a definitiva é 

completamente diferente na forma e conteúdo do original. Segundo, 

porque é difícil de traduzir, e numerosos matizes do original escapam 

mesmo se tratando da melhor tradução”.
 127

 

 

 

Ellenberger reafirma aquilo que muitos de nós sabemos ou ouvimos dizer: que a 

única maneira de captarmos a ideia freudiana, principalmente neste livro, é lendo-o no 

original alemão. Pois bem, esse foi um pequeno parêntesis para termos uma ideia um 

pouco diferente das complicações que nos reserva a Die Traumdeutung (1900), mas 

também de como os expressionistas – podemos adivinhar – utilizaram-se desta para 

suas criações.     

A psicanálise e a arte associam-se como uma crítica feroz à modernidade, 

mostrando que o homem é mero objeto de relações já pré-estabelecidas, perdido em seu 

redemoinho de memórias, desejos e frustrações.  
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Modernidade, estranhamento e atopia 

 

 

A proposta de ambos os movimentos é mostrar que o homem, além de ter um 

sentido e destino trágicos, é um ser inquieto e que pode, dentro de uma limitação 

espaço-temporal, ser artífice de sua existência, senão senhor de seus conteúdos 

inconscientes, ou pelo menos cônscio de uma parcela destes. As obras artísticas 

expressionistas, assim como o saber proposto pela psicanálise, nascem de uma pulsão 

criativa que impele os indivíduos a romper com as engessadas e tradicionais sociedades 

onde estão inseridos.  

A psicanálise nasce sob o signo da fragmentação do homem, de sua atopia, de 

seus estados limítrofes, de um mundo em ruínas onde o desejo é sempre insidioso, 

preemente e proibido; se não o é, converte-se em perversão, e quando se mantém 

manifesta-se sob a forma de sintoma. Ou seja, o homem moderno é trágico, lembra a 

tragicidade mitológica grega. Porém enquanto o homem grego tem seu topos e fala com 

os deuses – mesmo que seja numa algaravia com os deuses que brincam com seu o 

destino – o homem moderno não tem deuses, tem dúvidas. Fala consigo mesmo num 

solilóquio sem fim, ou com ninguém. Enfim, está entregue ao torvelinho de suas 

emoções e a um destino inescrutável.  

Riesman chama o homem moderno de alterdirigido, um ser que recusa a 

sociabilidade: 

 

 

Privá-lo da sociabilidade que seu caráter passou a anelar não o tornará 

autônomo, mas apenas anômico –– assemelhando-se nisso à crueldade 

de privar o viciado de bebidas alcoólicas ou drogas através de uma 

súbita prisão. Além do mais, se o ser alterdirigido está em busca de 

autonomia ele não a pode buscar sozinho. Ele precisa de amigos.
128

 

 

 

O homem é um ser que não se sente bem em seu próprio lar (Heim). Assim sendo, 

o exilado é um sujeito expressionista per se, pois nele está inscrito o signo do 

estrangeiro, do estranho, do não compreensível e muitas vezes do mutismo e da loucura. 

Muitos dos artistas expressionistas, como já vimos, tiveram que exilar-se. Isso ocorre 

também com a psicanálise no ápice da Segunda Guerra Mundial e é uma questão sine 

qua non para a sobrevivência da teoria freudiana.  
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O lugar da arte é um topos que não está inscrito no espaço e no tempo, é uma 

aphoria. Poderíamos inferir que, assim como a psicanálise, a arte também é fruto de 

Eros e Anankhé. 

Peter Kien, principal personagem de Auto-de-Fé, guarda reservas com relação a  

tudo aquilo que é novo. Seus temores nascem de um superego bastante rígido que não 

lhe dá margem para experenciar ouros aspectos que o mundo oferece. Assim, não 

consegue historicisar o que ocorre ao seu redor. Ele é o estrangeiro, o estranho, é a 

própria personificação do Das unheimliche.  

Segundo Freud, esta qualidade é dualista por excelência, pois nela habitam dois 

conceitos: familiar e estranho – indo um pouco mais além, situações que suscitem essa 

sensção inquietante podem trazer um pavor inominável. De acordo com Freud algum 

elemento novo deve ser acrescido ao que é inquietante para produzir tais sensações. Das 

unheimliche, segundo Freud: 

 

 

Sem dúvida, relaciona-se ao que é terrível, ao que desperta angústia e 

horror, e também está claro que o termo não é usado sempre num 

sentido bem determinado, de modo que geralmente equivale ao 

angustiante.
129

 

 

 

O estudo empreendido por Freud sobre o inquietante está ligado não somente a 

questões psíquicas ou vivências acerca desta estranha sensação – ele parte da literatura 

de Hoffman para depois especular acerca da semântica desta expressão na língua alemã, 

que por sinal é bastante polissêmica.  

A visita do estrangeiro, daquilo que é estranho, sempre causa algum tipo de 

sensação, assim como a necessidade de partir para outro lugar. Talvez o momento em 

que Kien é obrigado a separar-se de sua biblioteca tenha ocasionado uma espécie de luto 

patológico (melancolia) – um estado muito semelhante ao luto, mas com uma 

importante característica que o difere deste – tal estado não tem fim. Esta é condição do 

homem na psicanálise, na arte moderna e principalmente em Auto-de-Fé: uma série de 

lutos por objetos reais, ideais e imaginários.  

Segundo Berman, o homem moderno vive uma era fáustica. O autor compara-o ao 

Fausto de Goethe, sob o seguinte prisma: 
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Enquanto Fausto permanece sentado noite adentro, a caverna de sua 

interioridade cresce em escuridão e abismo, até que ele resolve matar-

se, trancando-se de uma vez por todas na tumba em que se 

transformou seu espaço interior. Apanha um frasco de veneno. 

Contudo, no ponto extremo de sua mais sombria autonegação, Goethe 

o resgata e o inunda de luz e afirmação.
130

  
  

 

As semelhanças com Kien de Auto-de-Fé são visíveis, porém o mesmo não é 

resgatado por Canetti no seu momento derradeiro. Afora tal comparação, o curioso é 

que Goethe descreve os desejos desmedidos e a carência de sentido do homem, por 

meio de um solitário às voltas com sua ânsia de desenvolvimento. Este é o 

estranhamento que o homem moderno parece sentir na pele. 

As marcas do Das Unheimliche estão muito presentes tanto na psicanálise como 

no Expressionismo. Este último utiliza-se de outro adjetivo, o Das Schrecklich, aquilo 

que é “terrível, horrível, medonho, espantoso, tremendo”.
131

 Esta qualidade é mais 

constante no Expressionismo, por suas telas etéreas repletas de seres informes e 

grotescos. A estranheza familiar da qual fala a psicanálise talvez seja o que há de mais 

contundente na ciência criada por Freud; pois aquilo que é ambíguo traz em si uma 

dupla sensação e interpretação. Como pode ser conhecido e estranho? E ainda por cima, 

causar medo ou pavor?  

Esta é uma questão essencialmente árida. O constructo freudiano que parece servir 

a inúmeros estados d‟alma é descrito por França a seguir:  

 

 

O sujeito se encontra perdido em um mundo alucinado sem apoio num 

espaço contorcido por movimentos sem sentido onde nada responde 

ao seu grito, seu universo é incerto, insuportável representa a alma 

expressionista do homem, assim compara a psicanálise na sua vertente 

estética vai revelar a inserção traumática do corpo na linguagem.
132

 

 

 

Este mundo à beira de um colapso, fragmentando-se aqui e ali, lembra-nos uma 

passagem da biografia de Melanie Klein. Frau Klein acredita que “O mundo não é uma 
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realidade objetiva, mas uma fantasmagoria povoada por nossos medos e desejos”.
133

 

Esta frase contém em si o eixo norteador psicanalítico de apreender a realidade em 

última instância, assim como a matéria prima a partir da qual os expressionistas criavam 

suas obras. 

Os temas do Expressionismo ultrapassaram o bom gosto e a moralidade vigentes 

na sociedade do início do século. Este tipo de arte não trazia nada da época áurea da arte 

alemã, em que os movimentos que ditavam o gosto do público eram principalmente o 

Classicismo, Strurm und Drang e depois o Romantismo. 

Assim como a psicanálise enfrentou resistências por todos os lados – e não foram 

poucos seus detratores – o Expressionismo, por ter durado pouco, investiu todas as suas 

forças naquilo que acreditava ser uma clivagem emergencial (Spaltung) da normalidade. 

Em Berlim, no ano de em 1902, Munch inaugurou sua exposição O friso da vida, que 

versava sobre as seguintes temáticas: 

 

 

O Friso da vida em sequências sistemáticas e divididas segundo quatro 

tópicos temáticos: “O despertar do amor”, “O amor floresce e morre”, 

“Medo da vida” e “Morte”. De acordo com o próprio Munch ele 

considera O Friso da vida, uma série de pinturas que, juntas, 

representam um quadro da experiência humana. Diz ele: O friso da 

vida é um poema de vida, amor e morte. 
134

 

 

 

O autor descreve com muita propriedade a exposição e seus conteúdos 

programáticos. Estes estão estritamente ligados à psicanálise, uma vez que falam de 

nascimento, sexualidade, amor e morte.  

No romance de Elias Canetti as coisas também se desenvolvem desta forma: a 

morte e a vida também são expostas de maneira crua e real, sem subterfúgios, e a 

sexualidade ainda está embotada. Na nossa concepção, esta permaneceu nos alvos 

provisórios dos quais fala Freud, tornando-se uma satisfação parcial. O erotismo, com 

seu ar de mistério, prazer e mito original fundador promove em todos, no romance de 

Canetti, as sensações mais diversas; este traço é arrebatador, como nas artes ou 

literatura.  

Ainda sobre as questões concernentes à sexualidade, é interessante reproduzir aqui 

as palavras do então jovem Bettelheim: 
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Nos anos que se seguiram ao término da Primeira Guerra Mundial, o 

novo movimento artístico e literário foi o Expressionismo. Sua 

oposição aos valores tradicionais era muito sedutora para um 

adolescente que queria ter certeza de que não estava simplesmente 

seguindo a orientação que os mais velhos lhe apontavam. Era um 

movimento artístico tão libertador nas artes quanto Freud fora na 

esfera sexual, e a reforma educacional no mundo da educação.
135

  

 

 

As palavras de Bettelheim expressam de maneira muito rica suas impressões 

sobre essas duas criações Fin-de-Siècle. Para entendermos o percurso da arte e da 

literatura até chegarmos ao livro de Elias Canetti e seu universo desarazoado, faz-se 

necessário analisarmos outro contexto e movimento cultural: a Secessão vienense. 

 Já falamos que a República de Weimar proporcionou os elementos necessários 

para que os expressionistas alemães pudessem sublimar questões acerca de si e da 

sociedade em que viviam; flerte com a morte, o devaneio, o mundo dos sonhos, o prazer 

dos sentidos, com a sexualidade como leitmotiv, e com a profusão e o arrebatamento.  

Estas forças instintivas serão muito caras aos artistas secessionistas vienenses, 

liderados por Gustav Klimt. A crise política e de subjetividade que ocorreu na Viena 

Fin-de-Siècle proporcionou um período extremamente fértil para a arte secessionista. A 

tradição foi posta em xeque e com ela os valores de uma nação inteira. As ideias de 

Sigmund Freud e Gustav Klimt despertaram na dourada Viena do liberalismo um 

mundo diferente daquele preconizado pelo pensamento corrente.  

O próximo capítulo pretende demonstrar como a Viena da época foi rica em 

ideias, mesmo num período onde as políticas públicas e até mesmo as privadas estavam 

em franco declínio. Esses sinais proporcionaram ao jovem Canetti outra visão em 

relação às coisas. Um mundo sem parâmetros no que concerne à beleza, porém uma 

cidade com sérias dificuldades financeiras, uma sociedade que já estava sendo 

carcomida.  
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4. A Secessão vienense 

 

 

Falar na Secessão é imaginar um universo cosmopolita e rico em ideias; é pensar 

também na Monarquia Habsburga, em antissemitismo, sionismo, positivismo e 

psicanálise. A Viena que iremos analisar neste capítulo é marcada pelo espírito da 

contradição e da dualidade. A Cidade dos Sonhos, segundo Janick & Toulmin
136

. 

Viena é caracterizada como sendo o epicentro da cultura europeia. É a cidade da 

Monarquia Habsburga de Franz Josef, e de homens como Ludwig Wittgenstein, Adolf 

Loos, Otto Wagner, Hugo Von Hofmannsthal, Gustav Klimt (artífice mor da Secessão), 

Oskar Kokoshka, Gustav Mahler, Joseph Roth, Alban Berg, Karl Kraus, Robert Musil, 

Hermann Broch, Elias Canetti, Theodor Herzl, Adolf Hitler, Coronel Redl, Otto 

Weininger e Sigmund Freud. Existem outros nomes também importantes, porém 

escolhemos estes por estarem mais em consonância com nossa pesquisa.  

Antes de adentrarmos o mundo vienense da Secessão, algumas reflexões fazem-se 

necessárias. A Viena Fin-de Siècle destacava-se em vários âmbitos da cultura. Por 

exemplo, a medicina que se praticava ali era referência para médicos vindos de toda 

parte – especialmente dos Estados Unidos – que vinham aprimorar-se com mestres 

como Hebra, Skoda, Krafft-Ebing e Billroth.  

Mesmo sendo a cidade um reduto de médicos renomados, o nome de Freud neste 

período era malvisto pela sociedade burguesa em geral, que incluía a classe médica. O 

curioso, ainda a respeito dessa dualidade, é que segundo Janick & Toulmin: “As 

implicações das ideias de Freud na vida humana ofenderam as sensibilidades da classe 

média vienense, enquanto as sátiras e polêmicas de Karl Kraus atacaram a hipocrisia e a 

impostura num brilhante, espirituoso, magistral estilo de prosa”.
137

 

Kraus, cujas ideias serão muito caras a Canetti, era um detrator ácido acerca da 

psicanálise. No entanto, como apontam os autores citados, tanto ele como Freud 

provocavam os ânimos da sociedade habsburga. As ideias de Kraus eram difundidas em 

seu em seu „antijornal‟, como gostava de chamá-lo: Die Fackel (A Tocha). 

Viena foi então a cidade dos contrastes, em que o velho mundo ainda não havia 

percebido sua decrepitude – será nesta cidade, magnífica em sua contradição, que 

Canetti escrevererá sua obra prima. A relevância deste capítulo é demonstrar algumas 

personagens e eventos que possivelmente influenciaram Elias Canetti.  
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Na nossa perspectiva, a obra Auto-de-Fé faz um diagnóstico não só do 

desmoronamento da cultura austrogermânica, como também de seus valores mais caros. 

Entender o percurso que traçamos desde o início, falando do Romantismo Alemão, é 

uma tarefa importante para podermos entender o universo de Auto-de-Fé. 

A Secessão, antes mesmo de vir a ser chamada assim, era formada por um grupo 

de jovens, chamados de Jung-Wien. Este movimento literário, iniciado em meados de 

1890, tinha como principal bandeira a derrubada dos valores moralistas vienenses. 

Encarnavam uma postura mais aberta acerca das questões psicológicas e sociais, lutando 

contra a visão substancialista da realidade que vigorava nas artes e no pensamento 

vienense. 

Os Jung-Wien tinham algumas similaridades com o movimento que antecedeu o 

Romantismo Alemão, os artistas do movimento pré-romântico Sturm und Drang, mais 

polêmicos que seus sucessores românticos. 

Segundo o historiador Carl Schorske, o Jung-Wien iniciou-se em 1897, tendo 

como presidente Gustav Klimt; nasceu da crise de ideias de Klimt, e também das 

profundas marcas deixadas como herança pela crise econômica e política de 1873. 

Acerca da crise, Schorske diz o seguinte: “Nos anos 1870, iniciou-se uma revolta 

edípica coletiva generalizada que se difundiria pela classe média austríaca”.
138

 Portanto, 

a revolução que a Secessão irá encabeçar não concerne somente às artes, mas sim a todo 

um modelo político praticado até então. Ela perdurou de 1897 até 1920, praticamente o 

mesmo tempo em que o Expressionismo manteve-se na ativa. 

Klimt pertencia à Künstlerhaus desde 1893 e foi um dos primeiros a deixar a 

conservadora associação de artistas de artes decorativas; antes de ser um printor 

propriamente dito, Klimt fora decorador. Mas tinha outros planos em mente. Nas 

palavras de Schorske, o que ocorreu foi uma verdadeira “revolta edipiana”, 

inconscientemente motivada por “uma revolta dos filhos contra os pais e a tradição 

destes”.
139

   

O lugar onde os artistas secessionistas iriam expor suas obras foi um projeto 

desenvolvido pelo arquiteto Josef Olbricht. A ideia era ter um local destinado para a 

exposição das obras destes jovens artistas, mas a construção de Olbricht tinha também o 

propósito de “erguer um templo da arte que oferecesse ao amante da arte um local 

sereno e elegante de refúgio”
140

. Seu caráter arquitetônico é de um templo modernizado, 

                                                 
138

 ibidem, p. 206 
139

 ibidem, p. 207 
140

 ibidem, p. 211 



 85 

afinado com a ideologia manifesta pelos artistas secessionistas de substituir a religião 

pela arte.  

A arte, por sua vez, deveria ser mutável para estar em consonância com o advento 

da vida moderna e seu espírito cambiante. A Secessão vienense teve esse tom, tentando 

incutir novas ideias nos artistas austríacos. Seu objetivo era: “À arte sua liberdade, à 

época sua arte”.
141

  

Os artistas da Secessão, segundo Schorske, buscavam inspiração para suas 

criações em países onde a arte era mais avançada. Inspiravam-se nos impressionistas 

franceses, nos naturalistas belgas e nos pré-rafaelitas ingleses – o que todos esses 

tinham em comum era um profundo desprezo pela tradição.  

Klimt acreditava piamente que a Secessão iria salvá-los de uma política corrupta. 

Percebemos que os movimentos artísticos, de um modo geral, trazem em seu cerne 

também aspectos políticos, pois todos eles surgem com propostas para romper com 

aquilo que está cristalizado ou obsoleto. A ânsia pelo novo e pela liberdade parece ser a 

condição sine qua non para a sobrevivência desses movimentos. 

A Secessão surgiu em torno dos Jung-Wien, grupo de jovens artistas que, 

insatisfeitos com os aspectos burgueses predominantes e ditadores de regras em Viena, 

resolveram criar um grupo que fizesse oposição a esse estado de coisas. Seus encontros 

eram realizados na Künstlerhaus “a clássica e tradicional associação dos artistas de artes 

decorativas, e que agora se opunha à anterior geração de artistas”.
142

  

Assim como o movimento Expressionista, a Secessão também tinha sua revista de 

divulgação; chamava-se Ver Sacrum (Primavera Sagrada). O título, segundo Schorske, 

“se baseava num ritual romano de consagração dos jovens em época de perigo 

nacional”
143

 – tanto que o primeiro número da revista traz o desenho de Teseu 

assassinando o Minotauro
144

. A revista era dirigida por Kolomon Moser, Alfred Roller e 

pelo Barão von Bysmarch, diretor da Escola das artes Decorativas, ligada ao Museu 

Austríaco Imperial e Real de Arte e Indústria. Um pouco mais tarde, este também 

deixaria seu posto de Diretor em aberto para a chegada de Josef Hoffmann. 

O nome Secessão faz referência ao Secessio da Roma Antiga: 
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… quando na Roma Antiga as tensões provocadas pelas oposições 

econômicas atingiam um certo ponto, acontecia frequentemente que 

uma parte do povo saía de casa e se dirigia ao monte Sagrado, 

Aventino ou Janículo, ameaçando fundar aí, mesmo à frente da 

cidade-mãe e dos honoráveis representantes da cidade, debaixo de 

seus narizes, uma segunda Roma se os seus desejos não fossem 

satisfeitos... A isso se designava Secessio plebis.
145

 

 

 

O movimento era ainda consideravelmente influenciado pelos gregos, tendo em 

vista os mitos e símbolos trazidos da Grécia primitiva. Estes simbolos foram muito 

utilizados pelos artistas da Secessão, em especial por Klimt. Os mitos gregos utilizados 

pelos secessionistas não possuíam o mesmo ideal apolíneo da tradição clássica. A 

estética era mais dionisíaca, procurando demonstrar as características da vida instintiva 

no homem.  

Klimt persistiu nessa ideia influenciada pelos gregos da vida instintual; 

percebemos em suas telas uma espécie de dívida para com suas musas, em especial as 

deusas gregas Palas Athena, Danae e Nikè, a vitória alada. O artista acreditava que o 

poder da arte era causar no espectador um momento de silêncio onde pudesse 

contemplar sua subjetividade, de maneira a dialogar com o próprio espírito. Klimt 

rejeitava peremptoriamente as certezas substancialistas e naturais do século XIX; o que 

estava em jogo para ele era a soberania do desejo e do irracional. 

Klimt apregoava também que a forma de arte empreendida, além de ser 

consideravelmente sensualista, deveria expor o corpo, sobretudo o da mulher; a isso ele 

deu o nome Nuda Veritas. Esta „verdade‟ estava presente em suas telas coloridas e em 

branco e preto, alegorias sexuais que iriam modificar os paradigmas da arte e do 

pensamento vienense.  

Além de suas preocupações em termos artísticos, Klimt inquietava-se muito com 

questões metafísicas como a passagem do tempo, a vida e a morte. Estas indagações 

ganham formas e cores em afrescos nas Galerias de Arte, Faculdades e Museus de 

Viena – o artista foi contratado para pintar três forros da Universidade de Viena, 

chamados Filosofia, Medicina e Jurisprudência. Segundo Schorske, a visão do universo 

de Klimt “é schopenhaueriana – o Mundo como Vontade, e energia cega numa ronda 

interminável em torno de nascimento, amor e morte sem sentido”
 146

.  
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Percebemos também uma semelhança entre as ideias de Arthur Shopenhauer e de 

Freud. Não é à toa que, ao teorizar acerca das pulsões, Freud teve como um dos 

estímulos a obra de Schopenhauer. A energia cega à qual este se refere tem seu 

equivalente na metapsicologia freudiana com as pulsões, que são classificadas como 

uma força ingente, que impele o homem a todo instante; possuem um caráter insaciável, 

incansável, incessante. 

Voltando aos forros de Klimt, foram encomendados na época em que o artista 

estava no auge de sua criatividade. Sendo assim, pintou conforme seu estilo e, 

principalmente, influenciado pela crise que enfrentava. O que forro mais espantou a 

academia, causando-lhe sérias complicações, foi o da Medicina. Klimt tinha em mente 

que o dever da Secessão e o seu próprio, por meio de suas obras, era mostrar ao homem 

moderno sua verdadeira face. Isso não convenceu a elite acadêmica que queria em sua 

Universidade pinturas influenciadas pela Escola de Atenas, em consonância com o 

homem e a natureza; não mulheres sensuais figurando reproduções sombrias sobre a 

vida, o nascimento e a morte. Enfim, os paladinos da arte clássica desqualificaram os 

forros pintados por Klimt como feios e sombrios. 

Mesmo assim, Klimt manteve seu estilo. Algumas de suas ideias começariam a 

modificar-se posteriormente, seus quadros tornar-se-iam mais sombrios e aterrorizantes, 

refletindo o mundo interno de Klimt naquele momento. Todo esse conteúdo sinistro, 

objeto de suas projeções acerca da loucura, morte e sexualidade está em quadros como 

Danae, de 1907, Fischblut, (Sangue de peixe), de 1897 e Tod und Leben (Vida e morte), 

de 1916.  

Esses temas metafísicos mais adiante explodirão nas ideias e na palheta de Egon 

Schiele, em figuras carregadas de autoerotismo, onde a linguagem corporal é animada 

pelo espírito e o desejo. Esse ato de rebeldia era algo que se associava plenamente às 

descobertas de Freud acerca da sexualidade infantil desenvolvidas nos estudos das 

histéricas. 

A beleza das telas de Klimt, com suas mulheres diáfanas e etéreas de corpos 

rosáceos, com o passar do tempo, começam a dar lugar a outras qualidades estilísticas. 

Argan percebe da seguinte forma essa tendência de Klimt:  

 

 

No entanto, foi o primeiro (e ainda não se falava em Freud) a 

esquadrinhar com a pintura as profundezas do inconsciente, a 

descobrir o fervilhar das imagens sob a cristalina clareza da forma. 

(...) Para tanto, teve de subverter a identidade entre arte e consciência. 
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(...) Horríveis larvas ao invés de belas donzelas, esqueletos ao invés da 

rósea nudez, velhos trapos ao invés de flores.
147

 

 

 

Se Klimt e seu séquito optavam por uma estética onde o nu é a verdade, Freud 

falará que a única verdade que existe é a do inconsciente. Ambos „falam a mesma 

língua‟, uma vez que o inconsciente, como sabemos, é predominantemente sexual. 

Schorske, acerca da relação entre Freud e Klimt, afirma que: 

 

 

Ambos rejeitaram absolutamente o realismo fisicista em que tinham 

sido criados, ambos soltaram as amarras biológicas e anatômicas dos 

campos que escolheram, respectivamente psicologia e arte. Os 

mesmos procuravam um caminho para sair dos escombros de uma 

concepção substancialista da realidade. Ambos mergulharam no eu 

seguiram numa voyage interieur.
148

 
 

 

A viagem a que se refere Schorske, bem como os aspectos contextuais e políticos 

vienenses, serão analisados no próximo capítulo. Embora a vida cultural vienense fosse 

bastante profícua nesta época, a vida social estava em franco declínio.    
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Zeitgeist vienense – A crise da arte e da linguagem 

 

Se a Alemanha era o berço do Expressionismo, Viena era o berço de duas novas 

revoluções: uma revolução órfica, a Secessão, e outra interna, a psicanálise.  

Segundo os autores Janik & Toulmin,
149

 a Viena dos Habsburgos era um lugar 

onde, ao se pensar em arte, logo eram evocadas as valsas de Strauss. Viena era o centro 

cultural de toda a Europa – para os autores de hoje é difícil conceber que Anton 

Brückner dava lições de piano a Ludwig Boltzman, que Sigmund Freud analisava 

Gustav Mahler e que o compositor Arnold Schönberg, o arquiteto Adolf Loos e Ludwig 

Wittgenstein, por exemplo, eram amigos íntimos. 

As ideias estéticas desses homens eram bastante complexas e vanguardistas, elas 

preconizavam a busca por uma linguagem pura, principalmente graças à influência de 

Karl Kraus e Ludwig Wittgenstein, este com seu Tractatus Lógico-Philosophicus. Cabe 

um comentário acerca de Wittgenstein, que era um filósofo no mínimo sui generis. 

Além de escrever livros bastante controversos, Ludwig foi um importante mecenas; 

ajudou artistas como Robert Musil e Gustav Klimt, dentre muitos outros. Sua família 

era uma das mais ricas de toda Áustria, e o mecenato já era praticado desde longa data 

entre os Wittgenstein. 

A crise de identidade, ou crise do eu, foi o eixo norteador dos artistas vienenses. A 

influência predominante nas artes em Viena no final do século XIX era o Naturalismo, 

que também tinha fincado suas raízes na Hungria. A Secessão, como vimos, nasceu de 

uma revolta contra as artes ditas antigas, e os valores desta época. Os seus artífices 

estavam cansados de ter que frequentar a Academia vienense de arte para poderem 

aprender ou expor suas obras: “Para estudar pintura tinha-se que frequentar a Academia 

Imperial, e o árbitro do bom gosto era aí o Professor Hans Makart, cujas telas foram 

descritas como “gigantescas máquinas acadêmicas”.
150

  

As telas de Makart eram sobrecarregadas de temas mitológicos, e quem quisesse 

seguir como pintor já sabia que estilo deveria adotar. Portanto, para se estudar arte em 

Viena nesta época era preciso frequentar uma academia, uma instituição do estado, e 

seguir os modelos e ideias de Makart. Isto, é claro, era visto pelos artistas da Secessão 

como uma restrição ao pensamento e, sobretudo ao trabalho artístico.  
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Este estado de coisas durou até pelo menos 1897, quando Klimt com mais 

dezenove estudantes rebelaram-se e saíram da academia comandada por Makart. 

Segundo as ideias de Klimt, imitar as velhas formas do passado era algo que não se 

podia mais fazer. Esse status de nova arte era o mote dos novos artistas, que refletiam as 

mudanças que se anunciavam no início do novo século.  

Klimt usou de forma criativa elementos como o ouro e a prata. Suas telas, como 

sabemos, eram bastante pessoais e originais; um artista que talvez lembre um pouco o 

seu estilo, em nossa perspectiva, é o pintor inglês Aubrey Beardsley (1872-1898). A 

ressonância que as obras de Klimt tiveram foi grande, percebia-se que já não havia mais 

aquele apelo sem limites aos mitos, tampouco seu estilo era naturalista ou histórico. Sua 

obra foi desenvolvida, é claro, em um determinado tempo histórico, com seus outros 

mitos, mas o fato é que conseguiu desfazer-se das amarras antigas que conduziam a arte 

imperial.  

Os artistas da Secessão também influenciaram muito os arquitetos e urbanistas 

daquele período. Otto Wagner foi um deles. Antes de aderir ao apelo de Klimt e seu 

movimento, Wagner fazia seus projetos influenciado principalmente pela arte 

renascentista. Depois tudo mudou; o design modificou-se completamente: “Com suas 

fachadas lisas, em tonalidades pastel, seus edifícios enfatizaram mais o retangular do 

que a curva”.
151

 

Os ornamentos artísticos começaram a criar uma atmosfera de certa irrealidade, 

um mundo de aparências. Era como se estes voltassem no tempo – mesmo na atitude 

ambígua de aproximação e distanciamento, revisitavam o período romântico alemão 

(sobretudo a segunda fase), no qual as questões metafísicas e misteriosas eram 

predominantes.  

A arte, como as questões psíquicas, eram potentes o suficiente para que uma 

modificação paradigmática se desse em Viena. Para Schorske, a Secessão liderada por 

Gustav Klimt procurou dar início a: 

 

 

[uma] revolução em nome da vida instintiva – principalmente a erótica 

–, Klimt ficou logo obcecado pela dor do retorno do recalcado. 

Apresentando um universo shopenhauriano de limites liquefeitos e 

estruturas racionais minadas, Klimt retratou em linguagem alegórica e 

simbólica a psique sofredora do homem moderno, presa impotente do 

fluxo do destino.
152
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Essas características foram, cada uma ao seu modo, trabalhadas pelos artistas do 

Sturm und Drang, Romantismo e Expressionismo. As artes, por meio da demonstração 

do inumano, tentam chegar àquilo de que o homem é constituído no mais obscuro 

recôndito do seu ser. A psicanálise, servida de outros métodos, tenta acessar essa 

mesma constituição oculta e fazer com que venha à tona. Nas telas de Klimt, em que se 

veem lindas mulheres diáfanas, quase espectrais, há sempre um elemento antitético, 

como no belíssimo quadro Tod und Leben (Morte e Vida), de 1916.  

Os elementos que constituem esta tela lembram uma espécie de massa dialética 

onde se contrabalanceiam corpos de homens e mulheres, e o de uma criança recém-

nascida. É atmosfera idealizada, onde todas as partes fazem parte do todo. Os sorrisos 

alvos das mulheres parecem estar em um estado de volúpia no qual inexistem tempo e 

espaço. É como se nesse jogo circular fossem representadas as forças pulsionais das 

formas de vida mais candentes do cosmos. A entrega entre as figuras é tão leve e bela 

que parecem estar no ar, flutuando em meio a uma espécie de galáxia multicolorida 

onde as cores são as expressões de seus afetos, que estão sob a égide de Eros. O mundo 

lembra um universo primordial, filogenético.  

No nosso entender, o passar do tempo é o mote da tela de Klimt. Os corpos estão 

dormindo um sono leve em que parece reinar uma espécie de joie de vivre; as cores, se 

as olharmos atentamente parecem se constituir numa colcha de retalhos onde alguns 

conseguem se cobrir. Enquanto as formas femininas e masculinas sonham, a morte está 

posta de lado com um sorriso irônico a flertar com a única figura que está de olhos 

abertos nesse amálgama de corpos. Os olhos vítreos da mulher que mira o vazio 

parecem não se importar com o fim inevitável que se anuncia. A morte, empunhando 

um tosco machado, está coberta por um amplo manto cravejado de cruzes e sorri entre 

dentes. É o que lhe cabe, pois sabe que a espera é longa, mas certa. Os outros, em seu 

sono platônico, eterno, parecem estar mais mortos do que a própria morte. 

Este breve comentário demonstra como os aspectos subjetivos estavam em voga 

na Secessão. Podemos adivinhar que as ideias freudianas possivelmente já estariam 

influenciando os artistas e vice versa. 

Em nossa concepção, a Secessão vienense teve para a modernidade um peso 

semelhante ao que o Renascimento teve para a Europa.  Os vienenses também estavam 

preocupados em construir um novo homem por meio da arte.  

A filosofia então predominante em Viena era ainda a de Immanuel Kant, Ernst 

Mach e Franz Brentano. No início do século XX, outros filósofos e pensadores viriam 
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fazer frente às ideias desses autores, principalmente Ludwig Wittgenstein e Otto 

Weininger. Os vienenses estavam muito descontentes com a filosofia praticada na 

Áustria e de certa maneira invejavam os filósofos e artistas berlinenses, que estavam à 

frente no campo das ideias e do pensamento, com pensadores como Wagner, Sedan e 

Bismarck, por exemplo.  

O descontentamento dos vienenses em relação à cultura e à política começa a 

traduzir-se em um ódio generalizado de si mesmos, uma vez que em Viena não eram 

vistas com bons olhos as ideias vanguardistas. Vale ressaltar que antes da Secessão 

iniciar sua revolução no campo das artes e do pensamento, o estilo artístico vienense era 

predominantemente estrangeiro, segundo Ler Rider,
153

 por meio da importação de 

modelos estrangeiros, sobretudo alemães, americanos, franceses, italianos e 

escandinavos – o design de Viena era a falta de estilo. 

Um caso que ilustra muito bem a crise vienense e sua dualidade em todos os 

âmbitos da sociedade foi o do Coronel Redl
154

. A Viena de Redl era uma cidade pautada 

em valores como ordem, progresso e razão, e eram essas as qualidades que distinguiam 

o jovem Coronel. Segundo Janick e Toulmin:  

 

 

Em maio de 1913, foi descoberto que o subdiretor do Serviço de 

Informação do Exército Imperial e Real, Alfred Redl, era um traidor e 

que a traição tinha sido motivada pela necessidade de financiar uma 

vida de deboche homossexual. O que era mais chocante e abominável 

aos olhos burgueses da Cidade dos Sonhos. (...) Como ocorreu com 

tantos rapazes de sua geração, seu despertar sexual deu-se na época 

que frequentou a Escola de Cadetes
155

. [...] O Caso Redl ilustrava  o 

aspecto falso e enganador de tudo na Monarquia.
156

 

 

 

A política vienense começava a demonstrar sua falência em todos os aspectos. 

Acrescente-se a isso uma vontade de romper com os velhos padrões da arte realista e 

dos constructos substancialistas e fisicistas que estavam em voga; eis a porta de entrada 

para que a Secessão dê início a uma revolução sem precedentes no mundo das artes e do 

pensamento moderno.  

Acerca da decadência austríaca, Jiménez revela o seguinte: 
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O esplendor vienense é um fenômeno caracterizado pela dualidade. 

Surge no contexto da decomposição do império austríaco dos 

Habsburgo, no quadro de uma grande crise provocada pelo 

desaparecimento do velho mundo. A Áustria ia deixar de ser a 

protagonista da história europeia depois do fim da Grande Guerra.
157

 
  

 

Analisar os aspectos que fizeram da Secessão vienense um mundo efervescente de 

ideias modernas tem um duplo propósito: pretende-se ao mesmo tempo demonstrar por 

meio da arte e da literatura como os fatos estavam se dando na pátria de Sigmund Freud 

e entender este contexto, uma vez que Elias Canetti vai morar em Viena em 1913, época 

em que estavam em voga a Secessão e psicanálise.  

O contexto artístico e político que vem desde o Romantismo até a psicanálise será 

o universo que Elias Canetti irá conhecer e com o qual manterá relações determinantes. 

É importante ressaltar que Canetti nasceu em 1905; somente uma mente cosmopolita 

poderia assimilar tantos eventos e épocas distintas para construir sua opus magnum. 

Segundo Le Rider,
158

 o que ocorreu durante a Secessão foi a irrupção de uma crise 

de identidade em todos os âmbitos da sociedade. As crises foram de gênero, cultura, 

raça, crenças, literatura e ciência, todas pautadas num profundo descontentamento em 

relação às velhas ideias e fórmulas oriundas de uma Viena moralista. A Viena moralista, 

por sua vez, também começa a se apresentar como a Viena da vida moderna, trazendo 

consigo as marcas que caracterizam essa transição: a solidão e um crescente 

individualismo. Muitos pensadores chegavam a acreditar que o individualismo fosse 

uma doença moderna da cultura. 

As questões relacionadas à arte e à psicanálise por si só já eram bastante 

espinhosas. Ambas falavam do homem às voltas com sua sexualidade e culpa advindas 

deste estado de coisas. Os artistas, filósofos, arquitetos e médicos eram, em sua maioria, 

judeus; novas ideias oriundas de um povo que já trazia em si os estigmas das 

perseguições pretéritas tornaram-se alvo de inúmeras proibições.   

A esse respeito, o antissemitsmo sob os auspícios do Prefeito de Viena, o cristão 

Karl Luger, era muito tenaz. Franz Josef, representante da monarquia habsburga, era 

contrário à candidatura de Luger justamente por este em seus discursos manifestar um 

profundo repúdio aos judeus vienenses. Neste estado de coisas começam surgir artistas 
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que procuravam sublimar esses aspectos persecutórios reais, como Sigmund Freud, 

Robert Musil, Hermann Broch e Elias Canetti, entre outros. 

Sob este signo, suas obras estarão repletas de sujeitos desgarrados, sem lugar, às 

voltas com sua condição solitária ou vivendo em pequenos guetos. Isto está presente em 

obras como O Homem sem qualidades, a trilogia romântica de Hermann Broch sobre a 

dissolução do Império Austro-Húngaro, Os sonâmbulos, Auto-de-Fé e sem dúvida na 

obra freudiana, que demonstra uma série de inquietações acerca do indivíduo e daquilo 

que Freud chama de Kultur.  

 

 

Sob o signo da dualidade – Criação e inquietação 

 

 

Parece-nos que os heróis desses romances estão em busca de identidade, de um 

lugar, de apaziguamento por meio de situações caóticas. Em Auto-de-Fé a identidade da 

personagem é fragmentada, porosa, quase inexistente; se ela existe é por meio dos livros 

e do intelecto. Sem estes objetos e atributos, sua identidade revela-se frágil e carcomida 

por uma sociedade corrupta, onde o ethos público é ameaçador, promovendo como 

consequência um pathos privado, no caso do bibliomaníaco Peter Kien. Canetti mostra, 

a morbidez de uma cultura que lança o indivíduo à própria sorte, e como se produz 

assim um homem sem qualidades e também sem força. 

A vida vienense parece obedecer a uma espécie de solidão primordial, um vazio 

sem parâmetros que, como dissemos anteriormente, reduz o homem a um estado de 

desamparo, não enfrentando de maneira racional o seu sentimento trágico de finitude. 

As palavras de Octávio Paz parecem ilustrar de forma bastante clara essas questões:  

 

 

Nascer e morrer são experiências de solidão. Nascemos sozinhos e 

morremos sozinhos. Nada é tão grave quanto esta primeira imersão na 

solidão que é nascer, a não ser esta outra queda no desconhecido que é 

morrer. A vivência da morte se transforma logo em consciência de 

morrer.
159

 
 

 

O vazio em relação ao próprio destino faz com que o sujeito vienense nutra 

dúvidas acerca de sua linguagem e da capacidade de se fazer entender. A crise não se dá 
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tão somente no âmbito da arte e da política – que são, cabe dizer, questões entrelaçadas 

–, mas também uma crise da linguagem. A crise do indivíduo e da linguagem são 

fenômenos essencialmente modernos. Canetti soube com muita perspicácia estampar 

essas características em sua obra Auto-de-Fé.  

O homem em busca de significado torna-se um Sísifo moderno, soterrrado por um 

solilóquio interno que finda e recomeça o tempo todo. Talvez seja a repetição 

interminável que confira significado à vida do sujeito, uma tarefa sem fim que não ajuda 

o homem a chegar à compreensão daquilo que sente e pensa. Weininger, filósofo 

importante e controverso do qual falaremos mais adiante, tece uma interessante reflexão 

sobre a solidão: 

 

 

O homem está tão só no universo e em uma tremenda e eterna solidão. 

Não tem nenhuma finalidade fora de si mesmo, nenhum outro ser para 

quem dedicar-se. Está muito distante de “querer ser escravo”, “poder 

ser escravo”, “dever ser escravo”. [...] O homem solitário nem ri nem 

dança; não lança gritos de alegria, não sente a necessidade de irromper 

em lágrimas porque o universo está em silêncio; seu dever não é o da 

insensatez de um mundo, mas sim daquilo que o universo determina. 

A aceitação dessa solidão é o que há em Kant de “dionisíaco”, é 

somente isto que se constitui na verdadeira moralidade.
 160

  

 

 

Os temas da solidão e da repressão sexual são como podemos perceber, muito 

caros aos pensadores vienenses. As obras de Freud e Weininger demonstram como 

poucas tais temáticas.  

Outro personagem importante e sem paralelos deste momento é Theodor Herzl, 

um dos idealizadores do estado judeu, fundado em 1948. Le Rider diz que “Herzl 

sonhava em se tornar um Moisés Moderno para o povo Judeu”
161

. O fato é que sua 

empreitada foi tida como quimérica num primeiro momento. Muitos não viam com bons 

olhos o retorno do povo Judeu à Palestina; acreditavam que seu retorno era uma questão 

bastante delicada, uma vez que os palestinos lá viviam. Dentre as vozes dissonantes, 

uma das mais importantes foi a de Freud, que embora simpatizasse com a ideia não se 

comprometeu estritamente, pois temia que ocorressem sérios problemas.   

Roudinesco assinala brevemente uma fala de Herzl acerca de suas inquietações:  
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Lembremos aqui que, após ter conseguido impor a ideia sionista ao 

mundo ocidental, sem hesitar em cooperar com o imperialismo 

colonial, Herzl, sempre visionário e paradoxal, imaginou resolver 

simultaneamente a questão racial e a questão judaica e expôs esse 

projeto em 1902, em seu incrível romance intitulado Altneuland: 

“Existe um problema, um sofrimento nacional”, escreveu, “cujo 

profundo horror só um Judeu pode avaliar e que até hoje não 

encontrou solução. É o problema dos negros... Por serem negros 

homens foram capturados como animais, deportados e vendidos. Seus 

descendentes viveram longe de seu país, odiados e desprezados 

porque eram de outra cor. Não me incomodo em dizê-lo mesmo que 

zombem de mim: depois de ter vivido o retorno dos Judeus, gostaria 

de ajudar o retorno dos negros.” Nesse terreno Herzl não foi seguido 

por seus herdeiros.
162

 

 

 

Segundo Le Rider,
163

 a questão sionista para Freud era bastante importante. 

Simpatizava com ela, porém não queria envolver-se com as questões de um novo estado 

para os Judeus, já que neste estado havia outro povo, também semita: os Palestinos. 

Como atesta Roudinesco:  

 

 

Freud compartilhava como Hanna Arendt a ideia de que os judeus 

tinham a capacidade de transformar sua situação de perseguidos numa 

posição de “párias conscientes” que lhes permitia não se submeter na 

adversidade – e, portanto, beneficiar toda a humanidade com uma 

força de caráter de uma singularidade rebelde”.
164

 (Pg. 101). 

  

 

Theodor Herzl, em seu Der Judenstat (O Estado Judeu), narra o seguinte acerca 

do antissemitismo:  

 

 

Creio compreender o antisemitismo, que é um movimento muito 

complexo. Encaro este movimento na minha qualidade de Judeu, mas 

sem ódio e sem medo. Creio reconhecer o que, no antisemitismo, é 

zombaria grosseira, vulgar; inveja do ofício, preconceito hereditário, 

mas também o que pode ser considerado como um efeito da legítima 

defesa.
165
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O acossamento aos Judeus acirrava-se mais e mais com a ascensão do Partido 

Nacional Socialista Alemão, após a queda de Weimar. Este era um espectro constante 

no imaginário judaico, que já trazia consigo a história de muitas perseguições. As 

questões que envolvem sionismo, antissemitismo e psicanálise são por demais 

importantes como constituintes da Viena Fin-de-Siècle. Freud tinha uma relação um 

tanto ambígua com o judaísmo; declarava-se judeu e tinha orgulho de sua raça, porém 

não era um praticante da religião mosaica. Segundo Mezan: 

 

 

Freud não gostava de associar publicamente a psicanálise ao judaísmo. 

Certa ou erradamente, parecia-lhe que a resistência às suas 

descobertas só aumentaria, trazendo o mesmo risco de desaparição da 

psicanálise, se ela fosse considerada um produto do espírito judaico.
166

  
 

 

Mesmo com esse receio, Freud participava desde 1897 dos encontros da loja
167

 

B‟nai B‟rith e era considerado um dos membros mais ilustres dessa confraria judaica 

vienense. Mesmo sendo um „judeu ateu‟, como gostava de se denominar, frequentava 

esse grupo onde sentia que suas ideias eram acolhidas com carinho e atenção. Segundo 

Yerushalmi, Freud era um historiador judeu. Esta qualidade precedia a do psicanalista. 

As relações de Freud com sua judeidade e com a criação da psicanálise são apresentadas 

por ele da seguinte forma: 

 

 

Em 1918, Freud escreveu provocativamente a seu amigo e seguidor Oscar 

Pfister, clérigo suíço que também era psicanalista: “A propósito, por que 

nenhuma pessoa religiosa descobriu a psicanálise? Por que tiveram de esperar 

que um judeu ímpio o fizesse? (einen ganz gottlosen Juden)‟”
168

  

  

 

Os sentimentos antitéticos acerca de sua condição judaica, menos intensos e 

diversos dos que os de Weininger, para citar um exemplo, não o impediram de 

empreender uma análise até então sem precedentes da alma humana. 

Percorrer a narrativa que estes importantes autores deixaram é de suma 

importância para entendermos Viena e as consequências que essas questões trariam para 

                                                 
166

 Mezan, Renato. Psicanálise, Judaísmo: Ressonâncias. São Paulo: Editora Escuta, 1987, p.121.  
167

 Gay, Peter. Freud, uma vida para nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 540. 
168

 Yerushalmi, Yosef Hayim. O Moisés de Freud – judaísmo terminável e interminável. Rio de Janeiro: 

Editora Imago, 1992, p.30. 



 98 

seus cidadãos e para toda a vida cultural. Além disso, esse percurso enriquecerá nossa 

pesquisa acerca do romance Auto-de-Fé e do mundo retratado em suas páginas.  

Não obstante as questões complexas que apresentamos, em Viena havia também 

espaço para a sátira e certos estudos no mínimo curiosos. Havia dois autores que 

demonstravam visões bastante distintas em relação ao antissemitismo: o ódio de si 

judaico era difundido tanto pelo chiste (Witz) como de forma mais estruturada, não tão 

inconsciente. O primeiro modelo era realizado por Karl Kraus, e o segundo foi 

empreendido pelo filósofo Otto Weininger.  

O grande nome em relação a esse ódio de si foi sem dúvida alguma Otto 

Weininger. O controverso filósofo vienense foi artífice de um dos livros mais curiosos 

acerca da sexualidade e da judeidade, com uma ética bastante peculiar: trata-se de 

Geschlecht und Character (Sexo e caráter).
169

 A obra versa sobre uma filosofia dos 

fenótipos masculinos e femininos, sobre talento, memória, genialidade, maternidade, 

prostituição e judaísmo, entre outros temas. Weininger diz que o caráter do judeu é 

predominantemente feminino; já o do não-judeu ele atrela à androgenia platônica, 

preconizada por Sófocles no Banquete de Platão. 

Essas ideias de Otto Weininger são importantes para pensarmos em determinadas 

passagens da personagem Kien no romance de Canetti. Em especial a conversa que 

Kien tem com seu irmão acerca das mulheres, comparando-as às fêmeas do mundo 

animal, em especial as térmitas, abelhas e aranhas. Kien faz um discurso histórico e 

biológico em relação à vileza da mulher na história cultural da humanidade. 

Talvez tais pensamentos de Canetti tenham sido influenciados pela leitura de 

Geschlecht und Character de Weininger. Segundo Le Rider, a crise de identidade 

vienense é posta a público principalmente por Weininger: 

 

 

É em Otto Weininger que a estreita relação que une estes dois temas, a 

crise de identidade sexual e a crise da identidade judia, se manifesta 

com mais força. [...] A intrusão do mal se traduz, em Weininger, em 

figuras da dilaceração. O individualismo contemporâneo atomiza a 

sociedade em subjetividades flutuantes, a ciência-técnica afasta o ser 

humano de seu estado de pertencer ao macrocosmo, a sexualidade 

transforma a carne em “corpo estranho”.
170
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A seguir, um trecho de Weininger bastante significativo:  

 

 

Se percebe agora de onde vem o pretexto de gozar a vida, o conceito 

dionisíaco dos cafés, o culto a Goethe, que no entanto é um 

continuista de Ovídio, enfim, toda essa moderna cultura do coito. 

Chegamos a um momento em que apenas encontramos homens que se 

atrevem a confessar que são castos, preferindo mil vezes passar por 

libertinos. A libertinagem constitui-se em tema predileto dos 

fanfarrões, mas a sexualidade se tem colocado em um nível tão alto, 

que o fanfarrão já encontra dificuldade de ser levado a sério. [...] Pode 

se afirmar que o homem com pudor também se envergonha de sua 

qualidade. Mas o pudor atual não é o pudor do erotismo e sim o pudor 

da mulher que não tem encontrado nenhum homem que não tem 

recebido nenhuma atenção do sexo oposto.
171

  

 

 

Não deixa de ser curiosa toda essa especulação de Weininger sobre a sexualidade 

e a masculinidade-feminilidade. Weininger acredita que a mulher vive uma vida 

inconsciente, ao contrário do homem, que vive conscientemente. Se já nos causa 

surpresa a ousadia das ideias de Weininger, cabe ainda ressaltar que o autor publicou 

essa obra aos 23 anos. 

O temor à mulher não era uma novidade em Viena; este sentimento era 

demonstrado pela filosofia de Weininger, por meio dos ditos chistosos de Kraus em sua 

revista e também, como sabemos das telas de Klimt. O ódio à mulher será também 

demonstrado de forma impiedosa na obra Auto-de-Fé de Canetti, que provavelmente 

encontrou inspiração na atmosfera vienense e nos escritos de Weininger e Karl Kraus.  

É interessante reproduzir aqui um aforismo de Kraus para termos uma noção das 

ideias deste, acerca do sexo feminino: 

 

  

Mulheres são malas ocas ou malas com anexos. Estas são mais 

práticas, mas nelas cabe menos. Prefiro guardar meu conteúdo 

espiritual nas primeiras, com o risco de que ele fique confuso. A mim, 

incomoda-me o anexo, como se não fosse parte de mim. A cultura fez 

das mulheres uma mercadoria de galanteio daí sempre se leva alguma 

coisa imprópria.
172

 
 

 

Elias Canetti não faria vista grossa à obra de Weininger, uma vez que seu ídolo, 

Kraus, a tinha em alta conta. Le Rider comenta que Weininger, em seus últimos 
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aforismos, afirma: “o ódio à mulher não é jamais outro senão o ódio mal resolvido do 

homem contra sua própria sexualidade”.
173

   

A atitude que se tinha em relação a Weininger durante sua vida era da ordem de 

uma repulsa curiosa, pois a intensidade dos temas abordados em sua obra fazia muitos 

corarem, e outros ficarem literalmente perplexos. Isso mudou, segundo Monk, após o 

suicídio de Weininger em 1903 na Schwarzpanierstrasse, casa em que Beethoven havia 

falecido. Após esse triste episódio inicia-se um culto em torno da figura de Weinninger:  

 

 

Aos 23 anos de idade, num ato de significação simbólica intencional, 

ele havia se matado com um tiro na casa do homem que considerava o 

maior de todos os gênios. Sexo e Caráter havia sido publicado na 

primavera anterior e, no geral recebera críticas bastante desfavoráveis. 

[...] No entanto, do modo como as coisas se sucederam, em 17 de 

outubro o Die Fackel publicou uma carta de August Strindberg 

descrevendo a obra como “um livro que infunde reverência e respeito, 

e que provavelmente resolveu o mais difícil de todos os problemas”. 

Assim nasceu o culto a Weinninger”.
174

 

 

 

Notamos que os artistas vienenses em sua maioria possuíam qualidades bastante 

originais. O que queremos dizer é que nesse início de século, em Viena, as angústias 

metafísicas foram expressas em praticamente todos os campos do conhecimento. Esses 

homens, cada um à sua maneira, souberam deixar suas marcas; fosse pela ambição, por 

qualidade artística, ou até por meio de obras que num primeiro momento foram taxadas 

de disparatadas. 

O medo de desintegração do indivíduo passa pelo temor da desintegração do 

mundo. Os artistas vienenses têm isso bem claro. A potência destas ansiedades e 

angústias será o leitmotiv para criação de muitos destes artistas. Basta pensarmos nas 

obras de Klimt, na música de Mahler e Schöenberg, na psicanálise de Freud e na obra de 

Hugo Von Hofmmansthal. Este último demonstra em sua obra, tais sensações 

angustiantes e estados de despersonalização: 

 

 

Uma sensação monstruosa perpassou a imperatriz da cabeça aos pés: 

já não mais sabia quem era ela e tampouco como chegara até ali. 

Assaltou-lhe uma debilidade conhecida e sua força bela e pura 
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começou inclusive a lhe faltar: seu pensamento, pela primeira vez 

desarmônico, procurava ajuda em alguma parte, clamando dentro dela 

com fervor...
175

 
 

 

Como dissemos anteriormente, ser judeu nesta época era uma questão bastante 

complexa. Segundo Sked,
176

 a sociedade vienense preferia que estes se convertessem 

antes de serem aceitos em sua totalidade. Porém deve-se lembrar que os judeus não 

estavam confinados ao comércio como muitos imaginavam. Estavam inseridos em todos 

os âmbitos da sociedade vienense, vivendo como cidadãos vienenses que eram. Para 

Gustav Mahler esse mal-estar acerca da judeidade e o fato de terem o alemão como 

(Muttersprache) língua mãe trazia uma série de interrogações.  

Em um curioso depoimento, Gustav Mahler diz o seguinte acerca de sua condição 

angustiante: 

 

 

Até que ponto são sombrios os alicerces sobre os quais a nossa vida se 

assenta? Donde viemos? Para onde a nossa estrada nos leva? Será que 

eu realmente quis essa vida? Como Schopenhauer pensa, antes mesmo 

de ter sido gerado? Por que se me faz sentir que sou livre quando, no 

entanto, estou constrangido dentro dos limites do meu caráter como 

numa prisão? Qual é a finalidade da labuta e da mágoa? Como poderei 

entender a crueldade e a perversidade nas criações de um Deus 

bondoso? O significado da vida será finalmente revelado pela 

morte?
177

  

 

 

Esse estranho mundo onde as coisas careciam de significado está presente na 

busca de Wittgenstein; por meio de sua filosofia em busca de uma linguagem pura, 

assim como Kraus, Wittgenstein queria que a linguagem expressasse aquilo que 

exatamente era, nem mais nem menos.  

Para ele a filosofia estava morta, era preciso reinventá-la sob outra ótica. A 

linguagem, à medida que se mostrava, omitia um universo de significações. Esta foi sua 

grande raison de vivre – por meio de dúvidas deste tipo procurou combater durante toda 

a sua vida seu principal livro o Tractatus Lógicus Philosóphicus.  
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Cabe perguntar: se Viena era um centro cultural belo e magnânimo, à frente de 

seu tempo nas ciências e na arte, por que esse descontentamento em relação à vida e a si 

mesmo?  

Essas inquietações, oriundas da crise do eu, como dissemos, se acentuaria com o 

surgimento da psicanálise e da Secessão. A psicanálise fala de um sujeito às voltas com 

seus temores e desejos que não cessam nunca. Essa crise de uma linguagem que parece 

não fazer mais sentido começará a se desfazer com o advento psicanalítico. 

Os vienenses então começam a distanciar-se de Brentano e Kant, e partem para as 

obras de Schopenhauer, Mauthner e Nietzsche. Ora, as ideias de Schopenhauer são 

diametralmente diferentes das de Kant; sabe-se que Kant foi um importante filósofo que 

concebeu outro constructo de percepção acerca do tempo. Kant
178

 inverte o tempo, ou 

melhor, coloca-o no sujeito, em seu mundo interno. O tempo não está mais subordinado 

ao movimento – como para os filósofos gregos – e sim a categorias temporais 

subjetivas. O tempo se constitui como uma categoria a priori. O tempo é o tempo do 

sujeito das cidades. 

O mundo interno do sujeito começa a ser visto de maneira diferente desde então, 

esta visão de mundo se iniciara com Kant e é complementada com as ideias de 

Schopenhauer, acerca da vontade cega do indivíduo. A psicanálise e a Secessão iriam 

servir-se das ideias do segundo para demonstrar por meio de um discurso e uma arte 

singulares esse estranho e desconhecido mundo. A loucura não será vista como antes, 

ela passará a ter um significado distinto. Schopenhauer diz: 

 

 

Visões parecidas com fantasias febris não são um sintoma comum da 

loucura. O delírio falsifica a intuição, a loucura falsifica o 

pensamento. (...) O espírito torturado, // por assim dizer, rompe o fio 

da memória, preenche suas lacunas com ficções e, na loucura, procura 

refúgio daqueles sofrimentos espirituais que ultrapassam suas forças – 

como alguém que amputa um membro gangrenado e o substitui por 

outro de madeira. 
179

 

 

 

Isso nos lembra, em Auto-de-Fé de Canetti, a perda inestimável de Kien – sua 

biblioteca – que ele substitui de forma delirante por outra, imaginária. 
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Todas as questões postas em análise foram determinantes para o rumo da 

literatura em Viena; porém a obra que influenciará a maioria dos artistas vienenses, 

inclusive Canetti, é um pequeno livro no formato de carta com quase quarenta páginas. 

Seu jovem autor é Hugo Von Hofmannsthal
180

 e a obra é a famosa Carta de Lorde 

Chandos, endereçada a Francis Bacon. Hofmannsthal, que antes de assumir seu 

verdadeiro nome assinava seus poemas com o nome de Loris, devido a sua ascendência 

italiana, era conhecido por escrever contos pautados em aspectos fantásticos.  

A obra teve enorme repercussão na maneira de pensar dos artistas vienenses. A 

temática da girava em torno de ideias metafísicas, de amor, morte, solidão e eternidade; 

havia também uma espécie de epistemologia da natureza. Hoffmannstahl – 

profundamente influenciado pela filosofia de Ernst Mach – refere-se a Lorde Chandos 

falando do poder imanente da natureza e da possível transcendência do seu estado 

primordial. 

Este sentimento é complementado por divagações e devaneios que o autor tenta 

exprimir, mas reclama que não consegue colocar em palavras seus sentimentos e 

impressões. Isto possivelmente está relacionado à crise da linguagem a que já nos 

referimos. Acerca desta obra os autores Janik e Toulmin dizem o seguinte: 

 

 

O problema de Hofmannsthal é, de um modo muito explícito, um 

problema de linguagem. Ele afirma claramente que percebe o mundo e 

seu significado tal como antes, mas não consegue mais começar 

sequer a pôr esse significado em palavras. [...] Tampouco se insinuava 

que a linguagem não pode expressar absolutamente nada, porquanto a 

própria existência da Carta de Lorde Chandos contradiz essa 

interpretação; apenas que as coisas que são de suprema significação –

o significado da vida, os valores essenciais – são inexprimíveis.
 181

  

 

 

É nesse contexto que a psicanálise corrobora tal assertiva metafísica. Ela 

procurará, por meio de seus enunciados, atribuir sentido àquilo que Hoffmannstahl diz 

carecer de significado. Para termos uma ideia mais exata do que diz a carta, vale a pena 

transcrever uma passagem. Hoffmansthal descreve assim suas vicissitudes:  

 

 

Queria decifrar as fábulas e os relatos míticos que os antigos nos 

legaram, isso em que os pintores e escultores se deleitam até o 
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infinito: hieróglifos de uma sabedoria secreta, inesgotável, cujo sopro 

eu acredito sentir em ocasiões, como vindas de trás de um véu.[...] 

Para dizer em puçás palavras: naquela época, a existência inteira se 

apresentava, em uma espécie de embriaguês incessante, como uma 

grande unidade: entre o mundo intelectual e o mundo físico onde não 

via contradição alguma... 
182

 
 

 

Percebemos que as problemáticas acerca do espírito, vida, morte e linguagem, e o 

entendimento destes, são muitas vezes quiméricos. Exprimir o inexprimível, entender o 

ininteligível, ver o invisível, poder conter o fluxo do tempo, dominar a morte. Questões 

primordiais que avançam desde a noite da humanidade. Vimos parte disso no 

Romantismo, no Expressionismo e na Secessão vienense. 

Há uma dificuldade relacionada ao ato de traduzir, como expressa muito bem o 

ditado italiano „tradutore, traditore‟. Se despirmos as questões relacionadas à 

metafísica, interpretando-as, descobrindo-as de seu Véu de Isis, no máximo se revelam 

engodos ou simulacros do que já existe. Tentar revelar ou mostrar como a linguagem é 

constituída é não é somente uma problemática semântica ou sintática – é também uma 

das facetas de Auto-de-Fé. 

As falas em profusão levam a uma algaravia informe de signos que são 

incompreensíveis para os envolvidos na trama. Há uma clareza ofuscante que os deixa 

cegos, maravilhados.  

Em Auto-de-Fé, a razão é uma quimera, um artigo obsoleto em um mundo à beira 

do abismo. Não passa de um mero ornamento, uma herança arcaica e kitsch assim como 

a Viena destes artistas: uma cidade „com um pé‟ na era moderna e outro num mundo 

idílico. Esses homens estão entre dois mundos. 

A sociedade vienense experienciou estes complexos estados de coisas e os frutos 

dessa divisão, como já dissemos, estão nas artes e na literatura. Esse é o mundo de Auto-

de-Fé, onde habita o professor Peter Kien. Sinólogo e bibliófilo.  
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5. Elias Canetti – Línguas, Livros e Deslumbramento 

 

 

 

 
Não falar a sua língua materna. Habitar sonoridades e 

lógicas cortadas da memória noturna do corpo, do sono 

agridoce da infância. Trazer em si, como um jazigo 

secreto ou como uma criança deficiente – benquista e 

inútil –, essa linguagem de outrora, que murcha sem mais 

abandoná-lo. 

 

Julia Kristeva – Estrangeiros para nós mesmos  

 

 

Ele é seu próprio juiz, e onde lhe falta sabedoria, faz 

minucioso exame de si; não leva em conta o que diz a 

nobreza e nem os brados da plebe; é redondo como um 

ovo pra que nele não se fixe nenhuma nódoa estranha que 

tente se impregnar em superfície lisa. 

 

Sebastian Brant – A nau dos insensatos 

 

 

Estou condenado à morte! Tenho certeza. Por quem? 

Pelos russos, os devotos, os católicos, os jesuítas? Os 

teósofos! 

Qual o motivo? Talvez porque eu seja um feiticeiro ou 

bruxo dado à magia negra. 

 

August Strindberg – Inferno 

 

 

Um agitador toma a palavra. O artista é tomado por ela. 

 

Karl Kraus – Aforismos 
 

 

 

 

O presente capítulo procurará destacar alguns elementos importantes para 

conhecermos um pouco mais Elias Canetti, esse importante escritor que por anos foi 

esquecido, e que de maneira praticamente unânime é tido por seus leitores e críticos 

como um escritor genial. 

Deve-se ter em mente que Elias Canetti é bastante peculiar em sua formação. 

Quando digo formação, refiro-me àquilo que Goethe chamava de Bildung, uma 

construção artística que abrangia o indivíduo como um todo. O romance do qual a 

seguir analisaremos alguns aspectos pode ser chamado de Bildungsroman, ou seja, o 

romance de formação de Elias Canetti. 
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Aliado aos aspectos em relação a Elias Canetti, analisaremos os aspectos 

constitutivos, impressões, ideias, sentimentos, viagens e amizades que serviram de 

matéria para seu romance Die Blendung (Auto-de-Fé), publicado em 1935 .  

Assim, este capítulo terá duas partes distintas: uma pré Auto-de-Fé, destacando 

aspectos biográficos de Canetti, e uma segunda privilegiando os eventos mais 

importantes para a confecção da obra. Para escrever este capítulo, serão utilizados 

essencialmente os livros que retratam suas memórias e um livro de ensaios, a saber: A 

língua absolvida – História de uma juventude (Die Gerettete Zunge-Geschichte einer 

Jugend), Uma luz em meu ouvido – História de uma vida 1921-1931 (Die Fackel im 

ohr: Lebensgeschichte 1921-1931) e por fim A consciência das palavras – Ensaios (Das 

Gewissen der Worte: Essays).   

Para iniciar este percurso, faz-se necessário atentar que quando se fala em Elias 

Canetti, evocamos não simplesmente um escritor búlgaro laureado com o Prêmio Nobel 

de Literatura em 1981 – falamos de uma pessoa que nasceu na Europa Oriental, em uma 

pequena cidade da Bulgária, na região dos Balcãs, chamada Ruschuk
183

. Esta pequena 

cidade margeada pelo Rio Danúbio, além de ser belíssima, era habitada por muitos 

estrangeiros. Lá viviam gregos, romenos – do outro lado do Rio Danúbio estava a 

Romênia –, turcos, espanhóis, muitos ciganos e judeus sefarditas e ashkenazis. Ruschuk 

era uma cidade portuária, portanto seu caráter era predominantemente estrangeiro e 

cosmopolita; era possível sair à rua e ouvir pelo menos cinco idiomas diferentes, fora os 

dialetos.  

Elias Canetti nasceu em 1905 em uma família de comerciantes de tecidos, 

descendente de judeus espanhóis. Em sua casa falava-se búlgaro e ladino
184

 – o 

castelhano falado na Idade Média pelos judeus exilados na Espanha, uma língua muito 

antiga e que teve seu apogeu no século XV –, inglês, alemão, falado entre seus pais, e 

turco, falado por seu avô Arditti.  

Canetti era o primogênito de seus três irmãos; os mais novos chamavam-se 

Nissim e Georg. Em seus relatos autobiográficos, Canetti não fala muito de seus irmãos. 

Suas impressões podemos inferir advêm mais dos sentidos, ou seja, da utilização 

cônscia destas qualidades sensoriais. Tanto é que, em suas memórias, a cada período 

Canetti elege um órgão sensorial para nomear sua obra.  

Desde cedo, Canetti foi um observador muito atento de tudo que o rodeava – 

possuía uma avidez desenfreada pelo saber e pelos livros. Antes de aprender a ler, ouvia 
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com muita atenção as histórias contadas por seu pai e as lendas assustadoras contadas 

por camponesas búlgaras. “Dos contos que ouvi então só conservei na memória os de 

lobisomens e vampiros
185

”. Nesta fase de sua infância, como não sabia ler e tinha muita 

vontade de saber as coisas por ouvir as histórias de seu pai, ficou fascinado quando este 

começou a trazer livros para casa. Canetti ficava magnetizado ao ver os negros e 

estranhos caracteres impressos nas páginas dos livros. Para ele, tudo aquilo era objeto 

de cobiça, admiração e mistério.  

Acerca dos contos que seu pai e sua mãe lhe contavam em búlgaro, 

posteriormente Canetti diz lembrar dos mesmos, mas em língua alemã: “Essa misteriosa 

tradução talvez seja o fato mais estranho de minha juventude que tenho para 

relatar”
186

. Para Elias era um mistério aquela enigmática língua que seus pais falavam 

quando estavam sós.  

No ano de 1911, a família Canetti prepara-se para ir morar na Inglaterra, mais 

precisamente em Manchester, onde estavam os negócios de sua mãe e do tio. O avô de 

Canetti era totalmente contrário a esta mudança; gritou e esperneou para o filho não ir. 

Mas o pai de Canetti não suportava mais ficar na Bulgária, queria mudar-se com sua 

família para longe do poder patriarcal do pai.  

As colocações e impropérios do avô de Canetti não resultaram em nada, restou-

lhe somente resignar-se, e “no pátio solenemente amaldiçoou seu filho, diante dos 

outros parentes que lá estavam, que ouviram horrorizados. Ouvi quando comentaram 

entre si: nada havia de mais terrível do que um pai que amaldiçoa o próprio filho”
187

.  

Neste estado de ânimo, a família parte para Manchester; logo, após alguns meses, 

quando Canetti contava sete anos de idade, seu pai vem a falecer. Este golpe duríssimo 

fez com que Elias ficasse totalmente desnorteado, uma vez que via sua mãe chorando o 

dia inteiro e em vão tentava consolá-la. Por conta deste fato trágico a família vai morar 

com o tio, irmão de sua mãe, ainda em Manchester.  

Um aspecto curioso desse período, que podemos chamar de sublimação frente a 

uma perda deste porte, foram as conversas que Elias Canetti manteve com o papel de 

parede em sua casa na Inglaterra. Por conta da tristeza, ele brincava pouco na escola; 

suas atividades eram vigiar a mãe – talvez por medo de que ela morresse também – e 

suas incursões ao mundo imaginário das pareidolias, por meio do papel de parede:  
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Me dedicava a falar com o papel de parede. O padrão do papel de 

parede, com muitos círculos escuros, me parecia gente. Inventava 

histórias em que eles intervinham, ou lhes contava histórias, ou 

brincava com eles; nunca me cansava das pessoas do papel de parede, 

e podia me distrair com elas durante horas. Quando a governanta saía 

com meus dois irmãozinhos, me agradava ficar só com aquelas 

figuras. Preferia sua companhia a qualquer outra, em todo caso mais 

do que a dos irmãozinhos, que sempre provocavam tolas 

complicações, como as traquinices de Nissim. Quando os pequenos 

estavam por perto, eu só sussurrava com as pessoas do papel de 

parede; se a governanta estava presente, contava minhas histórias a 

mim mesmo, sequer movendo os lábios. Mas quando saíam do quarto, 

eu esperava um pouco e então me abandonava.
188

 

 

 

Curiosas abstrações de Canetti, nesta idade tão rica em fantasias de toda sorte. 

Graças à ausência paterna, o menino constrói um mundo fantasioso e por meio desses 

devaneios consegue aplacar seus sentimentos mais intensos de tristeza e abandono. 

Ainda acerca do papel de parede: 

 

 

Logo começava a animação, que era grande pois tentava persuadir os 

personagens do papel de parede a empreenderem feitos heroicos, 

manifestando-lhes meu desprezo quando se recusavam. Eu os incitava, 

os insultava; sentia um certo medo de estar à sós com eles. 
189

 

 

 

Esses fatos indicam que a infância de Canetti não foi uma infância comum – foi 

repleta de mistérios e perdas, mas também de uma riqueza criativa muito grande.  

O primeiro contato que teve com os livros foi As mil e uma noites. Canetti 

lembrava do pai, que ao falar deste livro dizia-lhe de forma alegre como era lindo ler, e 

complementava que somente quando acabasse de ler um livro lhe traria outro. Com seu 

pai, Elias aprendeu Geografia e Literatura, que a posteriori seria retomada com mais 

ênfase por sua mãe. Os romances que lhe causaram impacto na infância foram os 

clássicos ingleses, como Robinson Crusoé, Simbad, o Marujo e As viagens de 

Gulliver
190

. Depois vieram Os Contos de Grimm, que deixaram Canetti maravilhado. 
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Isso nos faz remete a um fato ocorrido em outras circunstâncias, narrado pela 

biógrafa
191

 de Melanie Klein, acerca dos contos de Grimm. Segundo consta, os filhos de 

Klein morriam de medo de tais histórias e não podiam sequer ouvir falar no referido 

livro. Para Elias eram também fonte de medo e admiração. Diz ele, acerca do medo:  

 

 

O sentimento mais estimulante é o medo, é impensável o pouco que 

seríamos se não tivéssemos sentido medo. É peculiar ao homem a 

tendência de sempre se expor ao medo. Nenhum sentimento de medo 

se perde mas seus esconderijos são misteriosos. De todos os 

sentimentos, talvez seja esse o que menos se transforma. Quando 

penso nos meus primeiros anos, reconheço em primeiro lugar os 

temores, de uma riqueza inesgotável. Muitos deles só descubro agora; 

outros, que jamais encontrarei devem constituir o mistério que me 

provoca o desejo de uma vida eterna.
 192

  

 

 

Estimulado pela questão do medo e de uma possível vitória sobre a morte, Canetti 

empreendera constantes investigações; a morte era considerada por ele como sua grande 

adversária, conforme ficará evidente em sua obra
193

. 

Cabe lembrar que a morte do pai é um acontecimento muito marcante; na tragédia 

shakespeariana Rei Lear, Hamlet é assombrado pela figura de seu pai morto, sobretudo 

por meio de assertivas desconcertantes. O tema da morte, tão caro aos filósofos, que a 

têm como musa inspiradora, também foi um elemento misterioso para que Canetti 

escrevesse suas obras. Sua intenção era vencê-la! Em suas palavras: “Cada ano deveria 

ser um dia mais longo que o anterior. Um dia novo no qual algo inédito acontece, um 

dia no qual ninguém morreu”
194

.  

Assim prosseguia a vida do jovem Elias, cuidando de seus irmãos e de sua mãe 

Mathilde, tecendo conjecturas acerca do que lia e falando com seu papel de parede. Sua 

mãe conseguia, durante o dia, dominar seus sentimentos de mulher enlutada. Porém à 

noite, Frau Canetti pedia a Elias que fosse dormir com ela e ficava chorando baixinho. 

Isso persistiu durante muito tempo. O avô materno de Canetti lembrava-lhe sempre do 

aniversário de morte do pai, e que Elias por ser o filho mais velho deveria rezar o 

Kadish. Porém a mãe de Canetti parecia não possuir inclinações religiosas e portanto 

isso não era feito. 
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De qualquer modo, o período da família em Manchester não durou muito, e em 

1913 a família Canetti muda-se para Viena. Porém antes de partirem em definitivo para 

a capital austríaca passaram alguns meses em Lausane, e é na Suíça que a mãe de 

Canetti dispara a frase que irá modificar toda a sua Weltanschaung; a mãe não pede, 

avisa: “Você agora precisa aprender alemão”
195

.  

Canetti resistiu obstinadamente a ir para Viena, pois sabia que lá teria de 

frequentar novamente a escola. Parecia estar mais interessado em que sua mãe fosse sua 

preceptora. Percebeu que permaneceriam mais tempo do que o necessário em Lausane 

pois ele tinha de aprender alemão. Canetti então tinha oito anos de idade. 

A primeira coisa que sua mãe fez foi comprar uma gramática angloalemã. A 

metodologia de Frau Canetti consistia em fazer o filho repetir as frases que ela 

pronunciava em alemão
196

. As aulas que a mãe ministrava eram carregadas de tensão. 

Eram proferidas frases do tipo: “meu filho é um idiota, não aprende nada”, ou a frase 

capital, “Seu pai sabia falar alemão, o que diria seu pai se ouvisse isso?”
197

 Mesmo 

assim, contra a vontade de Elias, as aulas prosseguiam e cada vez tornavam-se mais 

difíceis. Com o passar dos meses, Elias foi aprendendo. Já sabia ler em alemão e 

quando começou a falar com sua mãe nessa língua, ela toda orgulhosa lhe disse: “Vê-se 

que é meu filho”
198

.  

Para Canetti, outra era estava sendo inaugurada: já não via a mãe como castradora 

e raivosa, mas sim como uma mulher inteligentíssima que tinha grande apreço pela 

inteligência do filho. Segundo ele, a questão de aprender a língua alemã tinha uma forte 

conotação sentimental para a mãe, pois era a língua que ela outrora falava com o 

marido, portanto havia sentimentos muito profundos em relação a tal idioma. 

Após os meses de aprendizado de Elias Canetti, a família parte para Viena, ainda 

no ano de 1913. Ele vai para a escola e lá aprende a língua inglesa, pois era uma das 

disciplinas ministradas. Sua vontade era ler, e as disciplinas não o atraíam muito. Com a 

eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, Canetti ficou proibido de falar inglês fora 

de casa até 1916.  

O período vienense de Canetti foi muito rico no sentido literário; foi nesta época 

que começou a ter contato com os autores gregos. Interessou-se por toda a mitologia 
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grecorromana, a começar pela Oidisseia. Posteriormente, foi presenteado por sua mãe 

com Lendas da antiguidade clássica, de Scwab
199

. Canetti tinha verdadeiro fascínio por 

Ulisses, como se pode ver na seguinte passagem: 

 

 

Ulisses, que então era para mim o símbolo de todo o espírito grego, se 

converteu em um modelo singular, o primeiro que eu consegui 

apreender de forma pura, o personagem de quem aprendi mais do que 

qualquer outro, um paradigma completo e plenamente realizado, que 

se apresentava em muitas transmutações, cada uma das quais com seu 

sentido e sua razão. [...] Por fim, sem que ninguém o reconhecesse ele 

se desfez em Auto-de-Fé [Blendung], cujo significado implica uma 

extremada dependência interior minha, a ele.
 200

 

 

 

Podemos perceber como alguns elementos da vida de Elias Canetti começam a ser 

determinantes na obra Auto-de-Fé, sobretudo onde o autor fala do herói grego, no 

capítulo „O Engenhoso Ulisses‟.  

O período vienense revelou-se bastante profícuo em relação às leituras do jovem 

búlgaro. A literatura francesa não foi desprezada por ele e posteriormente tampouco o 

foi a alemã, que Canetti apreciou principalmente na figura de Friedrich Schiller, um dos 

grandes nomes do Romantismo. Porém, quando tudo parecia ir bem, sua mãe adoece e 

entra em cena um inimigo que se revelará mortal para ele: Herr Professor. 

Por conta das necessidades advindas da guerra, a mãe de Canetti começa a ficar 

melancólica e descrente acerca do futuro, e quando chega o inverno entre em colapso. É 

internada no Elisabethpromenade e seus cuidados ficam a cargo de um homem que 

Canetti chama de Herr Professor, de quem morre de ciúmes. No período em que ficou 

no sanatório, a mãe de Canetti teve um contato bastante próximo com o médico. Tanto é 

que após sua melhora começou a convidá-lo a ir a sua casa tomar chá – tudo sob o olhar 

enciumado do filho. Elias percebia sempre os volumes que o médico da barba cerrada e 

negra trazia para sua paciente ler. Um nome chamou-lhe atenção em meio aos livros: 

Arthur Schnitzler. Porém logo soube que este também era médico e ainda por cima 

amigo do homem da barba negra, de modo que seu interesse por Schnitzler teve morte 

prematura.  

Acreditava que o médico encobria ou ocultava algo, não sabia dizer o quê; enfim, 

não o via com bons olhos. Teve início nesta época sua aversão a médicos.  
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É possível que essa sua aversão tenha contribuído para a trama de Auto-de-Fé, na 

qual o protagonista, Kien, tem um irmão que é psiquiatra. Kien não simpatiza com a 

profissão do irmão. Talvez os eventos relacionados ao o médico e à mãe de Canetti 

tenham fornecido elementos pra a construção da personagem. Mas isto é uma 

inferência, pois não temos dados suficientes para afirmá-lo. 

O contato do médico com a mãe estava com os dias contados, pois a mãe de 

Canetti não tinha retribuído aos galanteios do Herr Professor. Se havia intenções de um 

possível romance, estas soçobraram, pois a família Canetti se mudaria novamente em 

1916, desta vez para Zurique. 

 

 

 

O início da formação de Elias Canetti  

 

 

Em Zurique a família Canetti vai para uma pequena casa, e Elias logo é mandado 

para uma escola, a Cantonal de Ramistrasse. Ali foi estimulado mais uma vez seu 

interesse pelos autores gregos, agora tendo como professor Eugen Müller.  

Os principais interesses de Canetti, que nesta época já tinha doze anos, eram as 

línguas e agora a súbita paixão pelos ideais gregos de liberdade, e principalmente a 

literatura sobre guerras e revoluções. Neste ano, 1917, irrompe a Revolução Russa e 

Lênin encontrava-se em Zurique. Esta cidade era naquela época um reduto de figuras 

muito importantes, tanto da arte como da política, vindos de todos os cantos; era um 

lugar da Europa que servia para diversas coisas, entre elas o exílio, vide os artistas 

expressionistas.  

Na cidade, todas as pessoas comentavam sobre a figura imponente de Lênin. 

Canetti ouviu de sua mãe ao passarem por um café, “Olhe bem para ele. É Lênin. Você 

ainda ouvirá falar muito dele!”
201

 E explicou que dentro em breve Lênin partiria para a 

Rússia, pois os russos estavam cansados de tanta violência.  

Nesta conversa sobre Lênin e a Revolução Russa, a mãe de Canetti evocou a obra 

de Goethe, Fausto, e seu pacto com o diabo dizendo-lhe que o único pacto que seria 

admissível de se fazer com o diabo seria o de pôr fim às guerras.   
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Nesta época, a mãe de Canetti sentia muitas dores, e seu único alento, além da 

companhia dos filhos, eram as sessões noturnas de leitura. Seu autor predileto era o 

norueguês August Strindberg – Canetti ainda não o lia, mas ficava fascinado com os 

volumes sobre a mesa de estar, onde a mãe lia. Quando sua mãe estava entregue à 

leitura, ele era proibido de participar, e estes eram os poucos momentos em que não 

estavam juntos. Sempre a via, de longe, lendo até altas horas da madrugada.  

A esse respeito é interessante reproduzir o relato de Kleinman, a respeito do 

domínio que Elias Canetti tentava ter sobre a mãe, afastando-a de seus outros dois 

filhos, e da vigilância que mantinha por medo de que ela se suicidasse.  

 

 

Depois da morte do pai o menino se transforma em guardião da mãe, 

seu pequeno homem, o que supostamente é o primeiro problema da 

realização do desejo edípico. Se distancia dos irmãos, ocupando o 

lugar do pai. Passa de protegido a protetor. [...] Que solidão, que 

assustado e quão desamparado devia sentir-se, com apenas sete anos, 

sem pai e com uma mãe suicida.
202

 

 

 

Certa vez pegou escondido um dos livros da mãe, que descobriu e confiscou todos 

os livros de Elias. O menino sentiu-se completamente desamparado sem seus livros. 

Nesta época, Canetti lia as obras de Charles Dickens, David Copperfield e Oliver Twist.   

Aqui também cabe uma pequena inferência. As lembranças infantis, como se 

sabe, muitas vezes são distorcidas, porém algumas são bastante vívidas. A separação 

temporária que Canetti teve que experimentar pode ter alguma semelhança com Kien 

em Auto-de-Fé, quando o sinólogo se vê enxotado de casa pela governanta Therese, 

ficando assim longe de sua paixão, os livros.  

A mãe era bastante irredutível e firme apesar de seu estado debilitado; era cônscia 

acerca da guerra e do papel que esta desempenhava na vida de seus concidadãos. A 

política era muito discutida nos cafés suíços, e foi nesta época que ela teve contato com 

a obra de Barbusse, O fogo. Canetti quis lê-lo, mas foi impedido.  

Barbusse teve um papel tão importante para Mathilde, que ela estava lendo na 

ocasião Jeremias, de Stefan Zweig, e deitou-o longe. Disse ao filho: “É papel! Pura 

palha! Nota-se que ele próprio não passou por isso. Seria melhor que ele lesse Barbusse, 
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em vez de escrever essas bobagens”.
203

 Barbusse era um escritor mais politizado, não 

era um autor romântico como Stefan Zweig.  

É interessante perceber que, assim como uma das primeiras impressões que Elias 

Canetti teve quando criança foi a cor vermelha, agora o fogo teve seu papel de destaque 

para ele, vindo da boca de sua mãe. Estes elementos, como sabemos, estarão presentes 

na obra Auto-de-Fé. 

A saúde da mãe foi ficando cada vez mais comprometida, chegando ao ponto em 

que não tinha mais forças para ler. Ela começou a nutrir interesse por questões ocultas e 

passou a assistir às conferências de Rudolf Steiner. Fica maravilhada com as palavras de 

Steiner, sobretudo com suas citações de Goethe. 

Canetti percebia que sua mãe estava bastante modificada, e atribuía essa mudança 

às tais conferências. Por mais disparatadas que fossem, segundo Canetti, as coisas que 

Steiner dizia, ele também começou a se interessar, para que nada pudesse separá-lo da 

mãe. Movido por esse desejo comprou-lhe um livro de Steiner, mas ela não gostou, 

tampouco sabia se queria lê-lo e lhe disse “Que só se comprava um livro quando se 

tinha plena certeza de que se queria guardá-lo”.
204

   

Assim as coisas foram se passando: Canetti cada vez mais imbuído em suas 

leituras e feliz por estar sempre junto à sua mãe, pois esta necessitava dele. Esse estado 

de coisas durou mais ou menos dois anos, até que em 1918 Mathilde foi acometida por 

uma gripe seríssima. Junto com a dissolução da guerra que a mãe de Canetti desejava 

ardentemente, ela também fenecia. Como se após a guerra estivesse em condições de 

partir de uma maneira mais tranquila – mas não sem deixar marcas profundas. 

Quando a guerra terminou, Mathilde, ainda debilitada, quis ir à Viena. Ela 

adorava a cidade, pois foi lá que viveu as primícias com seu falecido marido. Porém em 

Viena as coisas não estavam muito boas no período pós-guerra.  

Em 1919 Canetti escreve um drama para sua mãe, Junius Brutus. O curioso é que 

o drama termina com a seguinte frase: “Maldito o pai que assassina seus próprios 

filhos”. Segundo Canetti, esse drama tinha um duplo propósito: primeiro, fazer com que 

a mãe ao lê-lo melhorasse de sua enfermidade e em segundo lugar tinha a motivação 

inconsciente de ser uma vingança contra o avô que amaldiçoou seu pai. É um momento 

interessante na vida de Canetti, por falar em questões inconscientes, sobretudo pelas 

reservas deste em relação à psicanálise, como veremos adiante. 

                                                 
203

 Canetti, Elias. op. cit., p. 198. 
204

 ibidem, p. 203. 



 115 

Este período passado em Viena foi muito rico, sobretudo no que se refere à 

música; Canetti tinha aulas de piano e frequentava diversos concertos na capital 

austríaca. Admirava muito Bach, Beethoven, Haydn, Mozart e Schubert. Quanto às artes 

plásticas, gostava muito de Holbein e Michelangelo. 

Porém sua mãe manda-o de volta à Suíça para estudar e de alguma maneira 

emancipar-se dela. Começa a frequentar o Realgymnasium, onde descobre como é ser 

judeu aos olhos dos outros e quão solitária pode ser esta constatação e condição. Não 

sofre violências físicas mas sofre talvez a pior de todas, a violência da exclusão. 

No Realgymnasium, Canetti terá aulas de filosofia e história da arte, onde ficará 

maravilhado com o artista italiano, seu amor por Savonarola e seus sermões. Mas o que 

mais o impressionava em Michelangelo era sua obra magna, A capela sistina.Tal elogio 

percebemos num dos capítulos de Auto-de-Fé, quando Kien fala da criação do homem, 

em especial de Eva sendo criada da costela de Adão. 

No ano seguinte, em 1921, Canetti recebe a visita de sua mãe. Nesta época tinha 

dezesseis anos e já era um rapaz com uma cultura invejável. Ao falar a sós com a mãe, 

ela o manda sentar e lhe diz: “Isto agora chegou ao fim [...] Você tem que sair daqui. 

Você está ficando imbecil.” Ao que Elias responde: “Não quero sair de Zurique. Vamos 

ficar aqui; aqui eu sei para que estou no mundo”. A contrapartida da mãe é na mesma 

altura: “Para o que você está no mundo! Masaccio e Micheleangelo. Você acredita que 

isto é o mundo”.
205

  

Para a mãe de Canetti, os livros contêm a vida, mas não são a vida. Aos olhos 

dela, o que sabia ele da vida prática? Ele precisava urgentemente ser moldado a golpes 

de martelo, como diria Nietzsche. Discutiram sobre tudo o que havia para ser dito: a 

morte do pai, filosofia, guerras, gregos, Zurique e, é claro, Michelangelo. Na Suíça, 

Canetti sentia-se e em um mundo ideal, um paraíso na terra; não tinha problemas. Era 

uma vida contemplativa tal como a dos Românticos alemães dos quais gostava muito, 

em especial Schiller e Goethe. 

Assim, mesmo após Elias expor todos os seus argumentos em relação a seu desejo 

de permanência em Zurique, a mãe permaneceu impassível. Dizia que ele tinha que ir 

para a Alemanha, onde homens haviam passado pela experiência da guerra, e com estes 

ele aprenderia o que era viver e o que era de fato a vida. Em função desta mudança 

substancial em sua vida, Canetti diz o seguinte:  
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Eu me opus com todos os meios contra essa mudança, mas ela não me 

deu ouvidos e me levou da Suíça. Os únicos anos completamente 

felizes, o paraíso em Zurique, chegara ao fim. Talvez eu tivesse 

permanecido feliz, se ela não me tivesse arrancado de lá. Mas também 

é verdade que vim a experimentar coisas diferentes das que eu 

conhecia no paraíso. A verdade é que eu, assim como o primeiro 

homem, só vim ao mundo pela expulsão do paraíso.
206

   

 

 

O exílio será uma constante na vida de Elias Canetti; este foi o mais significativo, 

pelo qual lamentou muito. Nesse aspecto, ele trazia em si o signo do estrangeiro – nunca 

mantinha raízes muito profundas nos lugares onde morava. Kristeva esboça da seguinte 

maneira o sentimento de ser uma alteridade que não se constitui: “Existem estrangeiros 

felizes? O rosto do estrangeiro queima a felicidade. Primeiramente, a sua singularidade 

impressiona: esses olhos, esses lábios, essas faces, essa pele diferente das outras o 

destacam e lembram que ali existe alguém”.
207

 

Nesta primeira parte da biografia de Canetti, procuramos nos deter em aspectos 

ligados à sua vida familiar, sobretudo ao relacionamento com sua mãe e seu crescente 

interesse pelos livros. Avançaremos agora para outras questões importantes na vida do 

escritor búlgaro, aspectos que até aqui não foram privilegiados. No decurso faremos 

pequenos apontamentos que nos remetem ao romance Auto-de-Fé, para daí, acrescidos 

de outros elementos, falarmos da gênese da obra. 

 

 

 

                                                 
206

 ibidem, p. 338. 
207

 Kristeva, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p.11. 

 



 117 

Ideias em curso – Agrupamento de impressões 

 

 

No ano de 1921, Elias Canetti foi para Frankfurt. Reagiu a essa mudança de três 

formas: primeiro sentindo saudades, depois ficando doente e por fim criticando 

ferozmente o lugar onde estava. Mudou-se com a família para a Pensão Charlotte. 

Nessa época as economias da família Canetti não andavam muito bem. Em um ambiente 

como uma pensão sempre se conhece muita gente, e com Canetti não foi diferente; com 

o tempo, o que antes eram críticas transformou-se em curiosidade.  

Como não tinha muitos livros na pensão, lia diariamente o Frankfurter Zeitung, 

por meio do qual ficava a par dos acontecimentos mais importantes do momento. Neste 

período, Canetti era bastante intrometido, como quase todos prodígios; sempre que se 

falava na pensão sobre algum autor, o jovem de apenas dezessete anos dava sua opinião 

acerca de Spengler, Binding e Unruh, entre outros, tentando fazer com que sua palavra 

fosse sempre a última. 

Em certa ocasião, Canetti estava lendo as tragédias gregas e Édipo era a tragédia 

da vez. Outro morador da pensão então citou parcialmente um trecho da tragédia, e 

relata: “continuei a citação, mas ele fingiu que não me ouvira.”
208

 

Ao que tudo indica, Canetti deve ter sido um tanto impertinente – pelo menos é o 

que se percebe em suas memórias. Mas o ambiente familiar e divertido da pensão foi 

paulatinamente moldando seu espírito de Canetti. Lá também ele aprendeu muito sobre 

Van Gogh, Ludwig Feuerbach e William Shakespeare. Nesta época, Canetti fez amizade 

com um garoto de sua idade, Rainer Friedrich; segundo Canetti ele era um exímio 

matemático e um cristão dos mais fervorosos. Elias admirava e invejava a modéstia do 

rapaz, que era seu exato contrário. Rainer fez de tudo para que o amigo se convertesse 

ao cristianismo – talvez as conversas sobre Feuerbach que Canetti tinha na pensão 

tenham contribuído para que isso não ocorresse, mas o jovem Elias ficava bastante 

tentado com toda a arenga de Rainer, sobretudo quando se tratava da máxima “Ele 

morreu por nós”. 

Rainer tinha argumentos tão sólidos e às vezes tão fantasiosos que certa feita disse 

a Canetti “meu irmão disse que o sobrenome de vocês é Khan e não Canetti. Ele quer 

saber porque vocês alteraram o nome”.
209

 E assim as coisas seguiam, e a paciência de 

Canetti parecia não ter fim; todo dia era o mesmo assunto, meu irmão quer saber isso, 
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meu irmão quer saber daquilo, meu irmão... Canetti, desconfiando que seu amigo não 

batia muito bem, dispara-lhe a seguinte assertiva: “Seu irmão que vá para o inferno”. E 

completa dizendo: “Nossa amizade, contudo, nada sofreu; até mesmo as tentativas de 

conversão continuaram inalteradas”
210

. O Ágape cristão, que Canetti parecia não ter, 

acabou vencendo.  

As amizades que Canetti nutria não duravam muito. Eram intensas mas 

passageiras – foi assim com seus colegas Baum, Dreyfus e Wertheimer. Neste período 

os seus interesses começaram a crescer em relação à medicina e às moças, 

principalmente, às irmãs e primas de seus fugazes amigos. Apaixonou-se por uma moça 

chamada Maria que viu somente uma vez, mas a paixão arrefeceu pela ausência de 

contato com a jovem.  

O que Canetti aprendeu em Frankfurt foi por meio das experiências que tinha com 

as pessoas da pensão e com seus colegas. Isso lhe parecia um pouco pobre, pois 

acreditava que o saber estava nos livros. Ledo engano. Somente depois de muito tempo 

apercebeu-se disso. 

Um homem que foi determinante na vida de Canetti em relação ao saber pelo qual 

ele tanto ansiava, foi o professor de alemão Herr Gerber. Este professor abriu 

literalmente as portas da biblioteca do corpo docente “e permitiu que eu levasse para ler 

tudo que eu quisesse”.
211

  

Canetti estava fascinado pela literatura grega antiga apresentada pelo professor, 

leu os dramaturgos, os líricos e principalmente Platão e Aristóteles. Certa vez, Gerber 

perguntou-lhe o que ele pretendia ser, e Canetti de pronto asseverou que queria ser 

médico. Gerber disse: “Então você será o segundo Carl Ludwig Schleich”.
212

 O 

professor Gerber gostava muito das memórias deste autor, mas Elias pressentiu que se a 

resposta houvesse sido „escritor‟, esta teria agradado mais a Greber. Influenciado pelo 

professor, Canetti leu Kleist, Gilgamesh e Strindberg, o autor predileto de sua mãe. 

O que mais o impressionou foi Gilgamesh, e faz um relato belo e suscinto acerca 

da importância deste homem: “Gilgamesh, o qual, mais que tudo, influenciou minha 

vida em seu sentido mais íntimo, minha fé, minha força e minha esperança”.
213

 Canetti 

meditou por muito tempo sobre a descrição da morte de Enkidu por Gilgamesh, 

identificando-se com Gilgamesh em sua empreeitada contra a morte. Já fazia anos que 

tinha como adversária a morte, mas após a leitura desta obra esse fogo foi aceso 
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novamente. Importar-se com a morte é importar-se com vida, e esta era a preocupação 

central de Canetti naquele momento. Ele se importava com a vida de todos seres 

humanos e não somente de um, talvez daí a identificação com o Rei Sumério 

Gilgamesh. Curiosa comparação: Sigmund Freud admirava Aníbal e Canetti, 

Gilgamesh. 

1923 foi o último ano que passaram em Frankfurt. A mãe de Canetti há muito não 

estava bem e desta forma despediram-se de seus amigos e conhecidos da Pensão 

Charlotte e partem, os três irmãos e a mãe, de volta a Viena.  

Falamos anteriormente do espírito nômade da família Canetti, que podemos 

inferir ser um traço persistente nas diásporas judaicas devido às inúmeras perseguições 

ao povo Judeu. Não se trata de fazer um estudo da personalidade judaica, mas sim de 

pensar nesta personalidade como uma construção que se dá no nomadismo. 

No ano de 1924, Elias e seu irmão Georg mudam-se para um pequeno quarto 

escuro na Praterstrasse 22, em Viena. O período foi curto – durou apenas quatro meses 

– mas repleto de acontecimentos. Canetti tinha então dezenove anos e seu irmão treze, e 

apesar da diferença de idade, segundo Canetti, seu irmão era mais alto do que ele. Georg 

tinha-o na mais alta estima, via-o como uma espécie de conselheiro. 

Nesta época, Canetti estava decidido a começar seus estudos em Química, porém 

não tinha certeza de que os concluiria. De pronto começou a ler O tratado de química 

orgânica, por tratar-se de um estudo que não demandava exercícios práticos. Sua grande 

alegria, neste tempo passado com o irmão Georg, era poder responder praticamente a 

quase todas as suas dúvidas. Este contato entre os irmãos possivelmente foi, de alguma 

maneira, matéria para que Canetti desenvolvesse os diálogos entre Peter Kien e seu 

irmão em Auto-de-Fé. As dúvidas de Georg eram as mais variadas, giravam 

principalmente em torno de História, Matemática, Botânica e Filosofia. Canetti não se 

fazia de rogado: explicava ao irmão Ipsis literis as respostas para suas dúvidas.  

Canetti, nesta época, fica sabendo de uma personalidade vienense bastante sui 

generis. Seu nome: Karl Kraus. Em Viena todos falavam dele bem ou mal e diziam ser 

o mais sério e austero de todos os homens. Kraus era o editor da revista Die Fackel (A 

tocha). Ou melhor, era redator, escritor e dono da revista – um factótum. Era um dos 

inimigos mais ferinos da guerra. Sua peça de mais de oitocentas páginas Die letzten 

Tage der Menscheit (Os últimos dias da humanidade) é um retrato fiel da Primeira 

Guerra Mundial. A seguir, um pequeno trecho desta obra em que se revela a astúcia e 

ironia do escritor: “Que importa o sofrimento individual! Importa tanto como a vida 
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individual. O olhar dos homens ergue-se finalmente de novo para o alto. Não se vive 

apenas para obter ganhos materiais, mas também... para ganhar medalhas.”
214

  

Kraus fazia leituras públicas desta peça em auditórios. Segundo Canetti: “Quando 

Karl Kraus fazia leituras de parte do mesmo, ficava-se como que aniquilado. Nada se 

movia no auditório, mal se ousava respirar.”
215

 Kraus foi, como se sabe, uma das figuras 

que mais influenciaram  Elias Canetti. O escritor búlgaro via neste vienense uma 

espécie de alter ego, onde sobravam coragem e ousadia. Kraus apresentava-se sozinho 

perante um teatro inteiro – era para Canetti um gênio, um monstro. 

Quando Die Fackel caiu nas mãos de Elias este ficou muito feliz, porém não 

compreendia palavra. As frases eram diferentes, escritas numa linguagem totalmente 

diversa do dialeto de Frankfurt. Nesse mesmo período conheceu Veza, que seria sua 

futura esposa. Conhece-a numa das apresentações de Kraus. Canetti desde o início 

gostou do nome de Veza
216

 pois lhe lembrava uma de estrela da constelação de Lira. 

Veza morava na Ferdinandstrasse com a mãe. Hans Asriel, amigo de Canetti, dizia que 

ela era versada em Shakespeare, Tolstói e Flaubert e ainda era bonita; segundo Asriel, 

parecia uma espanhola. Canetti não teve dúvidas, tinha que conhecê-la. 

Na tricentésima conferência de Kraus, Elias Canetti por intermédio de Hans Asriel 

conhece Veza. Ela pertencia à família espanhola dos Calderon que, assim como os 

Canetti, também já haviam morado na Suíça e na Inglaterra.  

Demorou muito até que eles se vissem novamente. Porém quando se encontraram, 

tornaram-se inseparáveis; conversavam sobre tudo: literatura, política e poesia, e sobre a 

vida. Tinham opiniões divergentes, porém interesses em comum, e era isso que os unia. 

Depois de meses de conversas, Canetti parte para a Bulgária, onde ficará alguns meses.  

Passa o verão de 1924 na capital, Sófia, na casa de suas tias por parte de pai. Para 

Elias, o mais atraente era a viagem que iria fazer pelo belíssimo Rio Danúbio. Este 

famoso e importante rio que separa a Romênia da Bulgária é tema de uma obra do 

escritor nascido em Trieste, Claudio Magris, intitulado Danúbio. Em uma das passagens 

do livro, Magris fala sobre a casa da família Canetti:  

 

 

Na rua Gurko 13, endereço que Canetti, na sua autobiografia, evita 

cuidadosamente precisar. A rua na frente do portão é sempre 

“poeirenta e sonolenta”, mas o pátio ajardinado não é mais espaçoso, 

                                                 
214

 Kraus, Karl. Os últimos dias da humanidade. Lisboa: Edições Antígona, 2003, p. 44. 
215

 Canetti, Elias. op. cit., p. 69. 
216

 Acerca de Veza Canetti, esta também se tornaria escritora, é dela o livro A rua amarela, lançado pela 

Companhia das Letras, 1992. 



 121 

invadido por outras construções. [...] Aqui abriu os olhos um dos 

grandes escritores do século XX, um poeta que iria intuir e representar 

com excepcional pujança o delírio da época, que ofusca e distorce a 

aparência do mundo.
217

 
 

 

Em Sófia, Canetti encontra seu tio Buco, irmão de seu falecido pai, com quem 

tem muitas conversas, inclusive acerca da Química e de seus dissabores com relação à 

disciplina. Suas conversas davam-se geralmente a noite, com o pretexto da visão das 

estrelas e suas constelações, e Canetti então falava de sua paixão, Veza. 

De volta a Viena, descontente por ter que se debruçar mais uma vez sobre os 

elementos periódicos, ia contra a vontade a palestras sobre ácido-sulfúrico e outras 

tantas substâncias interessantes. Sua família começava a indagá-lo se ia ao laboratório 

ou se ficaria às voltas com livros e palestras sobre livros. Mas Canetti, mesmo não 

querendo, ia ao laboratório. Relata assim essa época: 

 

Eu freqüentava o laboratório, lá passava a maior parte do dia; 

fazia o que era exigido, não de forma pior do que os outros. [...] 

Inventei uma motivação para justificar esta atividade perante 

mim mesmo. Eu ainda alimentava o desejo de saber e me 

apropriar de tudo o que valia a pena conhecer no mundo.
218

 

  

 

Ele sentia que necessitava de novas experiências; só os livros pareciam não estar 

dando conta de seu desejo de saber sempre mais. Para aplacar sua voracidade pulsional, 

Canetti penetrou em outros âmbitos culturais e lá encontrou o que precisava. O que lhe 

dava alento neste período eram as constantes visitas a museus. Canetti sentia-se forte ao 

deparar com as obras do Museu de história da arte em Viena. Ali via as obras de 

Rembrandt e Brueghel, sendo que o último marcou-o profundamente, pois um de seus 

quadros tratava da morte.  

Os quadros sobre os quais Canetti mais se deteve e cujos pormenores analisou 

foram O cegamento de Sansão, de Rembrandt, A parábola dos cegos e O triunfo da 

morte, de Brueghel. Essas telas provocaram-lhe uma profunda impressão. A obra O 

cegamento de Sansão fez com que revivesse um de seus maiores medos de infância, o 

medo de ficar cego. Quando tinha por volta de cinco anos, contraiu sarampo e não 

conseguia enxergar bem; não podia ver a luz do dia. A ideia de ficar cego também 
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persegue de certa maneira o protagonista de Auto-de-Fé, o sinólogo Kien; quando se 

banhava, este evitava ao máximo o contato da água com seus olhos e procurava não 

olhar para determinadas coisas a fim de não prejudicar ou gastar seus olhos. 

Ao observar no museu o quadro de Rembrandt, Canetti desenvolve a seguinte 

reflexão:  

 

 

Eu via a cena como se estivesse se desenrolando diante de meus olhos 

e, como se tratasse do momento em que Sansão perdia a luz de seus 

olhos, era um testemunho da espécie mais horrível. Eu sempre sentira 

receio dos cegos, e nunca os contemplava por muito tempo, embora 

me fascinassem. Como eles não podiam me ver, eu me sentia culpado 

diante deles. Mas aqui não era representado um estado, a cegueira, e 

sim o ato de cegar.
219

 

 

 

Esta experiência, além de remetê-lo à infância, é provável que o tenha estimulado 

na construção da personagem de Kien, assim como do cego que frequenta o bar Paraíso 

Ideal no romance Auto-de-Fé. 

Sobre o quadro de Brueghel A parábola dos cegos, Canetti desenvolve a seguinte 

interpretação: 

 

 

Agora, eu via seis cegos numa fila transversal, amparando-se 

mutuamente com bastões, ou pelos ombros. O primeiro deles que 

guiava os demais, havia caído dentro do fosso d‟água; o segundo, que 

estava prestes a cair após ele, tinha o rosto plenamente virado para o 

espectador: as órbitas vazias e a boca aberta de susto, com os dentes 

arreganhados.
220

 
 

 

Mas foi observando o quadro de Brueghel O triunfo da morte que Canetti teve sua 

primeira experiência com a Massa (Mass) e também com o material para suas 

especulações acerca da morte, como já foi dito. Quando vê o quadro, uma torrente de 

impressões lhe vem à mente.  

Trata-se de um ponto importante pois na nossa perspectiva entender a influência 

desta tela é decisivo para entender o solilóquio de Kien, no capítulo Propriedade 

privada. Eis as impressões de Canetti: 
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“Centenas de mortos na forma de esqueletos, esqueletos muito ativos 

estão ocupados em puxar outros tantos seres vivos para o seu lado. Os 

mortos são figuras de toda a espécie; aparecem tanto em grupos como 

individualmente. [...] Percebe-se que eles conseguirão seu intento, mas 

ainda não o conseguiram. Estamos do lado dos vivos, e gostaríamos 

de correr em sua defesa, mas ficamos confusos porque os mortos 

parecem mais vivos do que eles.[...] Não encontrei no quadro nenhum 

que estivesse cansado da vida; é necessário que a morte arranque de 

cada um deles aquilo que não cedem espontaneamente. A energia 

dessa resistência, de cem maneiras diferentes, transferiu-se para mim 

e, desde então, muitas vezes tenho a sensação de que sou o conjunto 

de toda aquela gente que resiste à morte”.
221

 
 

 

As impressões de Canetti em relação às telas são bastante ricas, se levarmos em 

conta o resultado destas em sua obra e seu desejo de vencer a morte. Afora o interesse 

de Canetti pelas artes, nessa época em Viena um dos temas que muito abordado nas 

conversas entre as pessoas era a psicanálise, pela qual Canetti nutria profundo desprezo. 

É bastante curiosa a associação que faz entre Kraus e Freud: “Quase não havia uma 

conversa em que não surgisse o nome de Freud; um nome não menos resumido que o de 

Karl Kraus, porém mais atraente por causa do ditongo fechado e do “d” final, assim 

como por seu significado, “alegria”.
222

  

Desejasse Canetti ou não, as conversas neste período eram sobre psicanálise e 

principalmente sobre os atos falhos (Fehlleistungen); segundo o autor, não havia um 

círculo de amigos, rodas de conversas ou cafés em que não se falasse dos atos falhos e 

suas possíveis interpretações. Canetti diz que tais conversas acerca dos atos falhos se 

converteram em uma espécie de jogo de salão. “Quando se falava de atos falhos, eu 

jamais tinha a impressão de que alguma coisa precisava ser endireitada a qualquer 

preço, a fim de adaptar-se a um esquema sempre igual, e que por isso logo se tornaria 

enfadonho”.
 223

   

Canetti nunca omitiu seu descontentamento com a psicanálise, achava-a frívola e 

sem status científico. O Complexo de Édipo, então – paradigma psicanalítico que é a 

pedra de toque da teoria criada por Freud – nas palavras de Canetti, se não nos faz rir, 

nos causa pelo menos espanto frente a tamanha indignação.  
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“Bem diferente, entretanto, era a situação dos complexos de Édipo. 

Por esses se lutava; cada um queria ter o seu, ou eram jogados no 

rosto dos presentes. Quem quer que participasse desses eventos sociais 

podia ter certeza: se não trouxesse à baila o seu próprio Édipo, seria 

com ele bombardeado por alguém, após um olhar impiedosamente 

penetrante. De alguma forma cada um tinha o seu Édipo (até mesmo 

filhos póstumos) e, por fim, todos os da roda estavam igualmente 

culpados, cada um deles um virtual amante da mãe ou assassino do 

pai, cingido pelo nome lendário de um secreto rei de Tebas”.
 224

  

 

 

Mal sabia Canetti do êxito que a psicanálise teria em Viena e no resto da Europa, 

nos Estados Unidos e em seguida na América Latina, pós Segunda Guerra Mundial. 

Sabemos também que o humor e a ironia podem ser potentes mecanismos de defesa. 

Canetti dizia não se deixar convencer por tal fenômeno, uma vez que tinha lido 

Sófocles. Porém admitia que a plebe em sua maioria havia voltado da guerra 

transtornada, bem como transfigurada pelos horrores presenciados e cometidos na 

batalha. As explicações de Freud, segundo Canetti, eram sedutoras pois mostravam do 

que o homem era capaz por meio de seu instinto assassino.  

Neste período, de 1924 a 1925, Canetti ficou muito confuso. Não sabemos se foi 

por conta das ideias psicanalíticas que tentava combater, assim como Kraus, ou se 

esperava por algo novo, diferente. Uma coisa é fato: ele não ficou indiferente à 

psicanálise. O tal instinto assassino a que se refere, „uma banalidade‟, em suas próprias 

palavras, está em sua obra. Basta lembrarmo-nos do cruel assassinato de Fischerle, o 

anão, no capítulo O botão, ou ainda da pulsão de morte que corre paralelamente entre 

este e Kien. 

Nesse período, Canetti diz ter sido acometido por uma “iluminação”. O nome de 

Freud ainda assombrava-o e foi por meio deste que algumas questões foram clareadas. 

Canetti percebeu que os estudos de Freud acerca dos fenômenos coletivos não lhe eram 

suficientes para aquilo que tencionava escrever – um livro sobre as massas. Porém teve 

de admitir o seguinte: “Para mim estava claro que eu precisava dele como adversário. 

Mas na época, ninguém me convenceria de que ele também me servia como uma 

espécie de paradigma”.
225

 A relação de Canetti com Freud pelo que podemos notar é 

bastante ambivalente, como tudo que toca o espírito.  

Neste período conturbado em que as ideias freudianas perturbavam-lhe o espírito, 

Canetti ia à casa de Veza e lá um lia para o outro trechos de livros e sobretudo poemas. 

Havia muito Canetti estava completamente apaixonado por ela, mas sua timidez 
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impedia-o de revelar suas intenções. Veza, a esta altura, só falava com ele sobre 

literatura; tinha verdadeira admiração por Dostoiévski e Tolstói, enquanto Canetti 

gostava de Gogol e Górki. Tratando-se dos escritores franceses, Canetti gostava de 

Stendhal e Veza preferia Flaubert. Fosse como fosse, a literatura para ambos era o que 

cimentava a relação. 

Canetti adorava estar com Veza, mas sabia que a paixão que sentia estava se 

convertendo em um vício, era uma exigência diária. Precisava urgentemente fazer algo a 

respeito; assim, em 1927 viaja para Paris.  

Na capital francesa encontra sua mãe e irmãos que já fazia um ano que não via. 

Ficou feliz em ver sua mãe e principalmente seu irmão Georg, que falava francês 

fluentemente; entre eles, no entanto, só falavam em alemão. Com sua mãe conversava 

sobre Veza e seu curso de Química, e evitava falar dos livros. A mãe de Canetti 

continuava doente. Ia a diversos médicos, ouvia a opinião de todos e elegia a que 

melhor lhe aprouvesse. Alertou Canetti acerca do padrasto de Veza, para que ele 

tomasse cuidado pois o homem era dado a certas esquisitices. Canetti relatou à mãe que 

quando ia à casa de Veza ouvia em altos brados uma voz gutural pedindo, a qualquer 

hora do dia ou da noite, „assado e vinho‟. 

 O padrasto de Veza vivia recluso em casa tomando vinho e comendo o tal assado 

– este foi o pretexto da mãe de Canetti para recomendar ao filho que não se 

comprometesse aos vinte e dois anos de idade, pois segundo ela só um tolo o faria. 

Canetti fica poucos dias em Paris, voltando logo em seguida a Viena, onde tencionava 

escrever seu livro sobre a Massa. 

Ao chegar, alugou um quarto numa casa nas proximidades de Steinhoff. Este lugar 

era uma construção que abrigava por volta de seis mil loucos, segundo Canetti. Era 

chamada a Cidade dos Loucos. De seu quarto podia ver as enormes paredes e ao lado 

um amplo bosque. A senhoria que alugara o quarto para Canetti trajava uma saia 

bastante comprida e falou de como a juventude estava modificada naqueles dias, e como 

as batatas haviam subido de preço. Canetti falou que não possuía muitas coisas, somente 

muitos livros, algumas reproduções da Capela Sistina e telas de Grünenwald. A dona da 

casa não gostou da ideia de pregos na parede, mas assentiu, uma vez que o Canetti a 

tinha conquistado com os livros. 

Essa passagem é curiosa, se pensarmos nas falas da senhoria, Therese, acerca dos 

preços em sua saia obsedante, porém o que mais marca esta lembrança de Canetti é o 

fato de a senhoria ser conquistada por ele possuir livros. Já no roamnce a questão se 

inverte: é no pedido de Therese em relação a um livro que Kien é fisgado.  
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Elias Canetti viveu neste quarto durante seis anos. Segundo ele: “tão logo me vi 

cercado de reproduções de Grünenwald, escrevi o Auto-de-Fé”
226

.  

A partir deste ponto acreditamos que devem ser feitas algumas considerações. 

Antes de escrever propriamente seu Auto-de-Fé, muitas coisas aconteceram a Elias 

Canetti. Sua vida foi riquíssima em muitos aspectos e esta breve biografia 

possivelmente deixará algumas lacunas. Outra observação importante é que sua vida 

confunde-se muito com a de Peter Kien, portanto em alguns momentos somos tentados 

a analisar o autor.  

O período em que Canetti permaneceu no quarto foi bastante rico. Ainda 

mantinha sua ligação platônica com Veza, porém outra amiga entra em cena e terá um 

papel muito importante na vida de Canetti; a partir do contato com Ibby Gordon, a vida 

de Elias terá uma reviravolta. Segundo ele, Ibby era muito bela, lembrava uma 

camponesa e tinha um jeito de falar e andar bastante ágeis. Ibby era natural de 

Marmaros Sziget, na Hungria oriental.  

Canetti admirava nela elementos caros aos artistas expressionistas: o incongruente 

e o grotesco. Costumavam encontrar-se nos cafés vienenses. Em certa feita, Ibby levou-

lhe um livro que versava sobre a morte e apresentava máscaras mortuárias. Canetti não 

deu muita atenção ao título, O semblante eterno, porém ao ver as máscaras ficou 

fascinado. A questão da morte novamente instalou-se nele, que desde pequeno sofria 

com o desaparecimento dos mortos. Meditava longamente acerca dos rostos que vira. 

Segundo ele, os mortos não pareciam se importar com tal condição; pareciam até 

mesmo aceitá-la de bom grado: “Era como se alguém tivesse aceito, de uma vez por 

todas o que pudesse acontecer, dando seu consentimento para essa última 

representação”.
227

  

Aliado aos encontros com Ibby, Canetti passa longas horas no Instituto de 

Química, trabalhando efusivamente em sua tese de Doutoramento. Segundo ele, apesar 

de ficar no Instituto, não tinha interesse por aquilo que estava fazendo. Mas em seu 

íntimo Canetti acreditava que quando começava algo deveria levá-lo a cabo.  

Na manhã de 15 de julho de 1927, Elias Canetti não foi ao Instituto de Química. 

Neste dia ocorreu algo que modificaria por completo sua concepção de mundo e de 

indivíduo, e também iria auxiliá-lo com as ideias acerca dos livros que tencionava 

escrever. Tinha em mente um livro sobre a massa, como dissemos, um livro que se 
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distanciasse literalmente dos de Le Bon, Freud e Ortega y Gasset. Queria escrever algo 

original, que tivesse um significado singular, profundo. 

A partir desse dia, suas ideias começam a se delinear e viriam a ganhar forma em 

Berlim, num período que será decisivo para Canetti; a capital alemã terminará de mudar 

por completo sua concepção de homem, sociedade e escrita. 

 

 

 

Berlim expressionista – Gênese de Auto-de-Fé 

 

 

“Recorre a artifícios , arlequinadas, a uma hilariante aguçada,  

estridente, violenta, obriga as frases a fazer cabriolas, a dar   

cambalhotas no ar, inventa gracejos, chistes vários, uma 

panóplia de recursos circenses, tudo para atrair a atenção dos  

espectadores inabalavelmente sérios – mas ninguém mexe 

uma mão para aplaudir”. 

 

Stefan Zweig – O combate contra o demônio  

 

 

“Revolvo o mundo. Agonizo a presa.                  

E depois dispo-me na alegria: 

Não há morte, nem pó malcheiroso 

Que me leve, eu conceito, de volta ao mundo”. 

 

Gottfried Benn – Síntese   

                                                                                          

 

Na manhã de 15 de julho de 1927, ao ler o Reichspost, Canetti deparou com a 

notícia de que houvera um tiroteio em Burgenland e alguns trabalhadores foram mortos. 

O jornal chamou aquilo de uma Sentença Justa; Canetti ficou perplexo ao ler tal frase. 

Após este fato, milhares de trabalhadores uniram-se e foram ter no Palácio da Justiça de 

Viena. O número de pessoas assombrou Canetti, que as percebia vindo de todos os 

lados da cidade. Os trabalhadores tomaram o Palácio e atearam-lhe fogo. Neste 

incidente, foram contados noventa mortos. 
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Canetti conta que em meio ao seu deslumbramento pela massa que o envolvia, 

outro fato lhe chamou atenção na balburdia em torno do Palácio em chamas: em meio à 

gritaria oriunda de todos os lados, ouvia uma lamúria repetitiva de um homem que, 

levando as mãos à cabeça, repetia para si mesmo: “Os arquivos estão queimando! Todos 

os arquivos.”
228

 Canetti pergunta ao homem como poderia preocupar-se com papéis 

enquanto havia gente sendo morta a bala. E o homem, fazendo ouvidos moucos, 

persistia em seu lamento.  

A única pessoa em toda a Viena a fazer algo de efetivo naquela ocasião foi Karl 

Kraus, que com vários cartazes e um balde cheio de cola na mão, colou em todos os 

postes – sozinho – acusações contra os mandantes da chacina, exigindo a punição 

imediata dos responsáveis. A admiração que Canetti já sentia pela coragem de Kraus 

naquele dia cresceu ainda mais.  

Após esses tristes eventos, o fenômeno da massa constituía-se num enigma para 

Canetti. Foi então que pôs mãos à obra; debruçou-se sobre a História das Religiões, a 

Filosofia Chinesa, Tucídides e até mesmo sobre alguns temas da biologia, a fim de ver 

se conseguia extrair de outro campo do conhecimento o que a massa ocultava. Isto fica 

claro em seu livro sobre as massas, mas o curioso é que existem passagens em Auto-de-

Fé, por exemplo, sobre as térmitas – podemos aventar a hipótese de que na busca de 

assuntos para um livro, Canetti acabou encontrando elementos para outro. Tinha em 

mente o livro sobre a massa, mas foi Auto-de-Fé que surgiu antes. Seu projeto original 

demorou por volta de trinta anos para ser escrito.
229

 

Canetti, às voltas com suas teorias e o estudo de Química, recebe então uma carta 

de sua amiga Ibby, de Berlim, dizendo que havia uma editora interessada em contratá-lo 

para a tradução de alguns romances. Chegando a Berlim, é recebido por Ibby, que diz 

que lhe apresentaria pessoas como Georg Grosz, Gottfried Benn, Alfred Döblin e 

Bertold Brecht. Dentre todos estes nomes, um chamou especialmente a atenção de 

Canetti. Não era o nome de um escritor e sim de um pintor: Georg Grosz. Canetti 

ansiava por vê-lo.  

O convite para a tradução de romances partiu da Editora Malik, de propriedade 

dos irmãos Wieland e John Hertzfeld. O principal autor da editora era o escritor 

americano Upton Sinclair. Canetti diz que não entendia muito bem a comoção que este 

causava em Wieland, comoção tamanha que o dono da editora queria que fosse escrita 

uma biografia de Sinclair.  
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Caneti aponta como um aspecto interessante a diferença entre Berlim e Viena. Em 

Viena, dizia ele, “A vida intelectual que levamos era esterilizada, uma forma especial de 

higiene, que proibia toda mistura”
230

. Já Berlim naquele período era repleta dos artistas 

expressionistas que vimos nos capítulos anteriores. Era raro, segundo Canetti, não 

encontrar alguma celebridade ao caminhar pelas ruas de Berlim. Seu contato com tais 

figuras não demorou; a primeira que encontrou foi Bertold Brecht.  

Segundo Canetti, o que causava estranheza no mesmo era seu disfarce de 

proletário. “Suas palavras eram rudes e intermitentes. Sob seu olhar a gente se sentia 

como um objeto que ele, o dono de uma casa de penhores, com seus olhos negros e 

penetrantes julgasse como não tendo nenhum valor”.
231

  

Nas poucas conversas que Canetti manteve com Brecht, este se irritava quase que 

de imediato. Brecht não parece ter gostado muito do jovem poliglota búlgaro. Apesar 

das contradições que este encontrava no primeiro, os poemas de Manual de devoção 

tocavam-no muito. Um fragmento deste poema talvez propicie um entendimento maior 

sobre as influências que Canetti sofreu neste período, e que foram determinantes para 

seu Peter Kien :  

 

 

“O que você disser, não diga duas vezes. 

Encontrando o seu pensamento em outra pessoa: negue-o. 

Quem não escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato 

Quem não estava presente, quem nada falou 

Como poderão apanhá-lo? 

Apague as pegadas!”
232

 
 

 

Canetti também alimentava esperanças de ser um poeta; escrevia vários poemas, 

sobretudo para Veza, mas depois do contato com Brecht e seus poemas, tal aspiração foi 

varrida de sua mente. Com o passar do tempo, começa a nutrir uma certa repulsa por 

Brecht, que tinha trinta anos e um cuidado meticuloso em sempre aparentar ser mais 

velho do que era. Mal podia Canetti imaginar que Brecht mantinha fortes ligações com 

seu ídolo, Karl Kraus. Por ironia das coisas, foi por intermédio de Brecht que Canetti 

acabou finalmente conhecendo Kraus, em Berlim.  

                                                 
230

 Canetti, Elias. Uma luz em meu ouvido: história de uma vida. 1921/1931. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000, p. 265. 
231

 ibidem, p. 268. 
232

 Brecht, Bertold. Poemas de um manual para habitantes das cidades. Em Poemas 1913-1956. São 

Paulo: Editora 34, 2009, p.57.  



 130 

Wieland, o dono da editora Malik, incumbiu-se de apresentar ao jovem Elias todas 

as pessoas que conhecia em Berlim – em sua maioria, famosos do mundo da arte e da 

literatura. Um dos encontros mais aguardados por Canetti foi com o pintor 

expressionista Georg Grosz. Neste encontro estavam presentes, além dos dois, Wieland 

e Brecht. Mas o que havia em Grosz que Canetti tanto admirava, que talento latente ou 

manifesto possuía este pintor? Seis anos antes, Canetti já tivera contato com uma série 

de desenhos de Grosz: 

 

 

Aqueles desenhos me conquistaram à primeira vista. Representavam 

exatamente aquilo que eu sentia, as coisas que eu via ao meu redor 

durante a inflação, após a visita de Herr Hungerbach, após os ouvidos 

moucos de minha mãe, que se recusava a percber o que acontecia ao 

nosso redor. Gostei da força e da irreverência que se via nos desenhos, 

cruéis e terríveis. Como aquilo era o extremo, eu o tomei como 

Verdade.
233

 

 

 

Canetti ficou duplamente feliz, pois tudo aquilo que disse durante a visita a Grosz 

só despertava admiração no anfitrião – ao contrário de Brecht, que achava as palavras 

de Canetti uma bobagem floreada. Grosz gostou tanto de Canetti que o presenteou com 

sua série de desenhos intitulada Ecce Homo. Na ocasião esta série foi interditada, 

devido ao seu conteúdo, portanto sua comercialização estava proibida. 

Em casa, Canetti pôs as imagens de Grosz sobre a mesa e ficou olhando 

atentamente para aquelas figuras. Suas impressões são as seguintes: “Eu absorvi tudo 

aquilo, numa estranha mistura de horror e aprovação. Eram criaturas horrendas da vida 

noturna de Berlim, mas estavam entre os desenhos, pensei eu, porque eram consideradas 

horrendas. [...] Eu pouco sabia daquilo, pois estava lá apenas havia uma semana”.
234

  

A série Ecce Homo, segundo Canetti, tingiu tudo aquilo que ele mesmo via em 

Berlim, principalmente à noite. Os temas ligados a sexualidade, prostituição, pobreza e 

poder, temas caros a Grosz, começavam a fazer parte do universo de Elias Canetti; foi 

um impacto fulminante em sua maneira de ver o mundo. 

De fato, aqueles que tiveram a oportunidade de ver este livro de Grosz muito 

provavelmente ficarão com suas gravuras na memória. Ecce Homo é composto por 

dezesseis pinturas coloridas e oitenta e quatro desenhos. Neles, Grosz retrata 

magnificamente o universo berlinense em toda sua decadência e fascínio. Nas gravuras 
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estão o burguês obeso comendo, os pedintes às voltas com suas misérias, os soldados, 

os cegos, as prostitutas estropiadas e uma áurea de volúpia e torpor. Na edição 

americana de Ecce Homo, de 1965, Revens diz o seguinte acerca da obra que tanto 

impressionou Canetti: 

 

 

Para nós é um desafio sardônico, é talvez a mensagem de esperança 

que podemos encontrar em Grosz, primordial, subjacente, e animando 

a brilhante (mais uma vez) precisão que pinta retratos de nós. Este 

soberbo livro resume em seu título herético, a zombaria de dois mil 

anos de teologia, que ri até o otimismo evolucionista, e confunde a 

piedade da ética humanista.
235

   

  

 

No prefácio a outro livro de Grosz, Bocca afirma: “É preciso ter cuidado com 

Grosz, e estar atentos para não julgar a sua caricatura como uma mercadoria bem 

conhecida e definida: a anti-burguesia de tipo brechtiano, já familiar à burgusia 

neocapitalista que vai ao teatro ou que lê”.
 236

  

Este mundo de Georg Grosz e também de Otto Dix
237

 é o mundo stricto sensu de 

Auto-de-Fé. É só rememorarmos as figuras que desfilam no Paraíso Ideal, no Café 

Babuíno ou no Theresianum e imediatamente as associamos aos desenhos de Grosz.  

Outra lembrança de Canetti do período berlinense foi o escritor russo Isaac Babel; 

este já era conhecido por seus livros Cavalaria vermelha e Contos de Odessa. Segundo 

Canetti, Babel era um sujeito calmo e afetuoso. Assim descreve seu primeiro contato: 

“Quando o vi lá parado, à sua maneira sólida, robusta, lembrei-me da Cavalaria 

Vermelha, das maravilhosas e horríveis histórias que ele viveu na guerra russo-

polonesa, entre os cossacos”.
238

   

Foi para Isaac Babel que Canetti confessou que, apesar de estar em meio a artistas 

e escritores, nunca tinha escrito nada. Babel disse-lhe então que isto aconteceria antes 

que percebesse. O escritor búlgaro admite que se não fosse pela companhia de Isaac 

Babel, Berlim o teria consumido; acreditava que Berlim desgastava as pessoas, como 

toda capital, e quem não soubesse manter-se de pé estaria perdido. Tudo era 
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interessante, sedutor e apavorante. O contato que Canetti teve em Berlim não só com ele 

mas também Brecht, Grosz e Kraus, embora tenha durado pouco, foi muito 

significativo. 

Outro personagem interessante que conheceu foi Ludwig Hardt, famoso por seu 

talento nato para declamar poesias. Canetti não gostava muito dele, pois comparava-o a 

Karl Kraus. Hardt era baixinho e atarracado mas, como nos conta Canetti, no palco 

parecia ser muito maior, tamanha sua capacidade de se expressar e empreender 

metamorfoses; chegava a lembrar E. T. A. Hoffmann. Foi o primeiro artista a abalar a 

inabalável fé que Canetti nutria por seu ídolo Karl Kraus, uma vez que Hardt, no palco 

era brilhante e possuía características muito similares às de Kraus. 

Do nosso ponto de vista, todos os contatos que Canetti teve em Berlim foram 

muito importantes. Parece-nos ter sido lá que o livro Auto-de-Fé começou a ser 

pensado. Os contatos com toda essa plêiade de homens criativos proporcionou a Canetti 

estados d‟alma bastante profícuos e angustiantes, como veremos. 

Canetti retorna a Viena bastante modificado pelo que viveu em três meses em 

Berlim. Conta que tais experiências teriam que ser expressas de alguma maneira, pois 

foram muito intensas. Canetti chamou tais experiências de convite para o vazio
239

. As 

suas palavras em relação a Berlim deixam pistas do que viria a seguir. Algo se formava; 

ainda não tinha nome, mas era grandioso.  

 

 

Havia na atmosfera algo de cáustico, corrosivo, que estimulava e 

animava. [...] A terrível adjacência e o caos tal como aos que nos 

defrontamos nos desenhos de Grosz, não eram exagerados, aqui eram 

naturais, uma nova natureza que se tornava indispensável para nós, 

assim que nos acostumávamos a ela. [...] Se conseguíamos nos isolar 

por um breve momento, logo caíamos na tentação, e nos 

misturávamos no turbilhão. [...] O animalesco e o intelectual, 

despojados e intensificados ao extremo, aqui reagiam conjuntamente, 

numa espécie de corrente alternada. [...] O que me causou a impressão 

mais profunda, e que determinou minha vida futura até o dia de hoje, 

foi a incompatibilidade de tudo aquilo que me invadia. Cada indivíduo 

era alguma coisa, e muitos o eram, golpeava os outros consigo 

mesmo.
240

   

 

 

Podemos perceber que esta fase deixou marcas profundas em Canetti, a ponto de 

chegar a admitir que foi um período áureo, pois era constituído de grandes nomes que 
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estavam constantemente em atrito. Era um caos incomensurável. A palavra „caos‟, 

empregada por Canetti, parece traduzir bem o que foram aqueles meses. O livro que 

seria escrito traria em si todos esses aspectos berlinenses e também o mundo cindido de 

Viena. Nas palavras do autor: “Em Berlim eu havia visto muitas coisas que me 

consternaram e me confundiram. Elas se transformaram. Transferiram-se para outros 

lugares e, reconhecíveis apenas para mim, passaram a constar de meus escritos 

posteriores”.
241

 Os meses em Berlim fazem-no despertar de seu sonho adamita. Do caos 

em que estava, ele volta para suas meditações sobre a matéria – retorna a Viena para 

obter seu titulo de Doutor em Química. 

Se o retorno proporcionou-lhe certa paz externa, internamente fervilhavam em 

Canetti aspectos obscuros e confusos que urgiam por sair de alguma maneira. Durante o 

dia e a noite, as imagens vinham-lhe à mente em profusão, sem critério; surgiam em 

profusão, não respeitando espaço, tempo ou vontade: 

 

 

A expressão da moda, “repressão” aparentemente não fora formada 

para mim. Nada fora reprimido, tudo estava presente, tudo ao mesmo 

tempo, e com tanta nitidez como se pudesse ser tocado com as mãos. 

Nada devia ser omitido, não se devia deixar cair coisa alguma. Todos 

os truques usuais da harmonização provocavam náuseas. Quem ainda 

pensasse que estava no melhor de todos os mundos que continuasse de 

olhos cerrados, encontrando sua satisfação nos encantamentos cegos, 

pois também não precisava saber o que estava para acontecer.
242

 

 

 

Canetti passou várias semanas assolado por imagens tenebrosas e multiformes. 

Sabia que estas tinham sua razão de ser, uma vez que nada deveria ser reprimido, e 

deixou-as brotarem e espalharem-se. Mas o mal-estar que essas imagens causavam-lhe 

era evidente, e ele sabia que deveria fazer algo a respeito. O cerne de tudo isso tinha 

sido a sua estadia em Berlim, ele o sentia, não havia dúvida. Mas o que fazer com todo 

esse material que não dava trégua, noite e dia? Todos os dias, Elias empreendia longas 

caminhadas a fim de deixar-se arrebatar ainda mais pelas imagens, que pareciam os 

diabos de Grünenwald. 

Era como se estivesse sendo influenciado por um Dáimon que o atormentava noite 

e dia. As imagens que Canetti via amedrontava-no, porém ele sabia que eram a única 

coisa que o salvaria de seu caos interno. Sentia que algo estava in statu nascendi; as 
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imagens aos poucos começaram a adquirir forma, e Canetti começou a fazer anotações 

incessantes. O caráter ansiogênico destas o faz trabalhar sem descanso em figuras que 

adiante ganhariam forma. Este estado de coisas foi o que lhe propiciou criar os 

personagens para uma obra que inicialmente constaria de nove partes. 

Essas nove partes eram também compostas por nove personagens. Cada um 

deveria habitar um mundo só seu, onde pudesse movimentar-se à vontade. Dentre essas 

nove figuras, somente oito sobreviveram a esse caótico período do escritor. São elas: 

Homem da Verdade (Werheitmenschen), Fantasista (Phantast), Fanático Religioso 

(Rëligiosen Fanatiker), Colecionador (Sammler), Perdulário (Verschwender), O Inimigo 

da Morte (Tod-Feind), Ator (Schauspieler) e por fim o Homem dos Livros 

(Büschermensch). 

Somente o último foi levado a cabo por Canetti; na tentativa de fornecer um 

universo a cada uma dessas personagens, o autor percebe que os diálogos entre elas são 

da ordem do disparate, pois a seguinte problemática deixava as coisas intrincadas: 

“Saltava aos olhos que uns não se entendiam com os outros e, mais do que isso, que uns 

não queriam se entender com os outros”.
243

   

Canetti trabalhou sobre essas personagens na forma de esboços, que resultaram 

num nome provisório para sua empreitada – se chamaria Comédia Humana para 

Loucos. O autor escreveu tais esboços tendo como pano de fundo a visão de sua janela, 

Steinhoff com seus loucos; Canetti às vezes imaginava suas personagens neste asilo. 

Das figuras que cria a que mais persistia era a do Inimigo da Morte. Canetti insistia 

nela, provavelmente por ele ser também um adversário da morte. 

Neste período, o escritor estabelece uma profícua amizade com Thomas Marek, 

que morava próximo à sua casa. Marek era um sujeito que ficava numa espécie de 

carrinho, pois possuía limitações físicas que desde a infância impossibilitavam-no de se 

locomover. Era um sujeito muito culto, um erudito. As conversas que tinha com Canetti 

eram em geral sobre filosofia e discutiam autores como Jacob Burckhardt, Imannuel 

Kant, Leibniz, Espinosa e Kuno Fischer.  

Alguns professores vinham à sua casa de Marek para ministrar-lhe aulas, e Canetti 

ficava encantado com a erudição do jovem. Possivelmente, Marek foi uma figura que 

influenciou Canetti na construção de seu personagem Peter Kien, também um erudito 

encerrado em seu próprio mundo, tal como Marek impossibilitado de ver o mundo por 

outro prisma que não o dos livros e aulas. 
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A amizade entre eles estabeleceu-se por volta de 1930, cinco anos antes da 

publicação de Die Blendung. Canetti era uma espécie de par de olhos para Marek, 

enquanto este era um arcabouço infindável de cultura filosófica para Canetti. Um 

episódio curioso nesta amizade foi quando, certa vez, Marek perguntou a Canetti a 

propósito do incêndio no Palácio da Justiça, em que morreram vários trabalhadores. 

Marek se comprazia sobremaneira quando Canetti falava deste episódio, nas palavras do 

autor: 

 

 

Os processos estão queimando! Todos os processos! Ele teve de rir, 

uma gargalhada impetuosa, riu tanto que seu carrinho começou a 

rodar afastando-se com ele. [...] Nesse momento vi que “O Homem 

dos Livros”, um de meus oito personagens, subitamente saltou para o 

lugar do homem que lamentava os processos, e perpassou-me, como 

um raio, a ideia de que ele teria de ser destruído pelo fogo, com todos 

os seus livros.
244

 
    

 

O nome Brand (Incêndio) veio à baila, pois era uma palavra pronunciada 

incessantemente por Marek. Com a eleição do Homem dos Livros, Canetti percebe que 

a almejada coesão entre suas personagens havia caído por terra. Fica obcecado por 

Brand e pelo fogo, e em suas caminhadas passa a observar os transeuntes e tentar 

adivinhar qual destes poderia ser Brand.  

Certo dia, Canetti depara com uma loja que vendia cactos. Pela vitrine do 

estabelecimento avista um homem macérrimo, com ar zombeteiro, em meio aos cactos e 

espinhos – de pronto Canetti pensou: “Ei-lo”. 

A partir de então Canetti passou a ter apenas um intuito: meditar sobre Brand, que 

depois de algum tempo rebatizaria de Kant. Com afinco, desenvolveu sua história sobre 

O Homem dos Livros. Nada mais para ele importava. A história se desenrolava numa 

rapidez assustadora. Em 1931: 

 

 

“Kant pôs fogo à sua biblioteca, e pereceu junto com seus livros. Sua 

morte me afetou tão profundamente como se eu próprio tivesse sido 

atingido. [...] Durante vários anos o manuscrito, que permaneceu 

intocado em meu quarto, levava o título Kant pega fogo. Era difícil 

suportar a dor desse título”.
245
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Depois do lançamento de Die Blendung, Canetti elegeu para as traduções
246

 

inglesa, italiana, portuguesa, francesa e espanhola o título de Auto-de-Fé.  

Mais tarde, tendo em vista o pesar pelo qual Canetti passa em relação a Kant, o 

autor resolve modificar o nome do protagonista mais uma vez, bem como o título. Sua 

obra prima levará o nome de Die Blendung (Ofuscamento), e Kant se transformará em 

Kien. Ainda assim, diz ele que “a inflamabilidade do mundo, cuja ameaça eu sentia, 

ficou preservada no nome do principal personagem”
247

.  Essa sensação de Canetti 

confirmou-se em seguida com a Segunda Guerra Mundial e seus sombrios 

desdobramentos.  

A fragmentação do homem e do mundo estará presente em Auto-de-Fé; o mundo 

em chamas, a que se refere o autor, fomentará o aniquilamento de um homem, que está 

fixo num mundo rodeado de livros, fantasmas e pó.  
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6. Livros, Paixão e Loucura  

                

                                                                                                                                                                                            

Para tornar compreensível o objetivo de todo 

esse expediente, preciso ir um pouco mais adiante. 

Memórias de um doente dos nervos – Daniel Paul-Schreber 

 

 

O Mestre disse: “Quando vires um homem de valor, 

procura equiparar-te a ele. Quando vires um homem 

sem valor, examina a ti mesmo”. 

Os Analectos – Confúcio     

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                

De que padece Peter Kien, o eminente sinólogo?  

A compreensão do processo patológico de Kien é uma construção que envolve 

uma miríade de aspectos que vão desde seu modus vivendi até o momento em que sua 

patologia atinge o clímax.  

Nos capítulos anteriores vimos como diferentes correntes de pensamento e 

contextos históricos podem ter influenciado Canetti na eleboração de seu romance. O 

aspecto contextual é um ponto que não deve ser desprezado. A loucura de Kien pode ser 

vista como fruto das relações do autor, de seu amor pelos livros? Em certa medida, 

arriscaríamos dizer que sim. Tal contexto a explica em sua totalidade? Com certeza não. 

Sabemos que o tema da bibliofilia é tão antigo quanto os próprios livros, e já foi 

objeto de análise de vários estudiosos. Existem muitos amantes de livros, assim como o 

há de selos, moedas, cartões postais, ou seja, os mais variados objetos. Há amor para 

tudo e todas as coisas. Porém o que ocorre com aqueles que de maneiras um tanto 

estranhas levam o seu amor às últimas consequências? A personagem que analisaremos 

ultrapassa o limite em relação a esse interesse, que acaba por revelar-se doentio.  

A título de exemplo, no decurso da história, muitos eram os bibliófilos, para usar 

as palavras de Nágera
248

, “egrégios”. No Brasil temos notícia do empresário José 

Mindlin, que possuía uma biblioteca invejável que foi em parte doada para a 

Universidade de São Paulo. Em seu livro há uma passagem muito curiosa acerca da 
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comparação de Kien com ele mesmo, em uma entrevista para a revista Bric-a-Brac. O 

entrevistador cita um trecho de Auto-de-Fé: 

 

 

Peter Kien era dono da maior biblioteca particular da cidade. 

Carregava sempre alguns livros consigo. Sua paixão pela biblioteca, a 

única que se permitia em uma vida austera e cheia de trabalho, 

obrigava-o a ser cauteloso. Qualquer livro, mesmo os ruins, dava-lhe 

vontade de comprar. E a citação continua: Vivia de tal forma 

envolvido com seus livros que perdeu o contato com o mundo real, e 

não sabia como enfrentar suas contradições e dilemas. Para ele, a vida 

se abria da porta para o interior de sua biblioteca.  

 

 

Ao que Mindlin responde:  

 

 

Tudo isso para me perguntar qual a diferença entre Peter Kien e eu, e 

em troca do que eu abriria mão da minha biblioteca. Sobre os livros, 

digo sempre que trocaria de bom grado dois terços da minha 

biblioteca por metade da minha idade, mas naturalmente para 

recomeçar tudo de novo... Quanto a Peter Kien, como eu já tinha lido 

muitos anos antes o livro de Canetti, que recebi de minha grande 

amiga Dirce de Assis Cavalcanti, disse na ocasião mais ou menos o 

seguinte, que ainda hoje é o que penso: 

O caso dele é muito diferente do meu. No fundo, creio que na minha 

ligação com o livro também existe um certo conteúdo patológico (já 

falei nisso), que se traduz na compulsão de comprar livros e... de ler. 

O dele é um caso extremo, de absorção total, ao passo que comigo é 

um aspecto de minha vida, nem de longe o único.
249

 
 

 

Não deixam de serem curiosas as considerações de Mindlin. É claro que não cabe 

aqui uma análise selvagem em relação aos dois, mas o pictórico é que mesmo Mindlin 

refutando uma possível semelhança, em seguida admite que algo de patológico deva 

existir em seu apreço pelos livros, tal como Kien. 

Há relatos menos conhecidos – embora não de todo desconhecidos – de que Adolf 

Hitler possuía uma biblioteca portentosa. É claro que este ficou mais conhecido por 

queimar livros do que por possuí-los ou lê-los. Para Hitler, segundo Ryback: 
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A biblioteca representava a primavera das Musas, aquela fonte 

metafórica de conhecimento e inspiração. Ele extraiu muito de lá, 

aplacando suas inseguranças intelectuais e alimentando suas ambições 

fanáticas. Lia vorazmente, ao menos um livro por noite, às vezes mais, 

conforme alegava.
250

 

 

 

Segundo o autor, Hitler possuía obras importantíssimas sobre história, religião, 

poesia, filosofia, política e até mesmo tratados de química e física.  

Outra personalidade bastante importante e controversa em sua relação com os 

livros foi Nicolau Maquiavel. Conta-se que o pensador italiano tinha um costume 

bastante singular quando se dirigia à sua biblioteca. Vestia-se em trajes de gala para ter 

uma reunião com os autores. Nágera narra esse fato da seguinte forma: “A reunião, 

imaginária, todo entardecer, com grandes personagens do passado, com quem conversa 

através de seus escritos, em grupo, fazendo-lhes perguntas “que por sua humanidade me 

respondem”.
251

   

Existem tantos outros bibliófilos na história que poderíamos nos deter sobre isso 

durante muito tempo. O que pretendemos é destacar que a paixão pelos livros é um 

assunto sério para muitos: objeto de desejo, busca, manutenção, orgulho e até mesmo de 

exibicionismo. Vide o interessante trabalho de Umberto Eco e Jean Claude-Carrière
252

, 

em que fazem importantes conjecturas sobre as questões em referência, bem como 

acerca do futuro dos livros. 

Retornemos a Kien, o homem dos livros. A personagem pode ser vista num 

primeiro momento como um sujeito recluso, obsessivo, metódico e frio, possuidor de 

um caráter ascético. Tais elementos constituvos de sua personalidade são importantes 

para podermos empreender uma análise parcial de Kien. 

Seu universo é um universo fáustico, mas sem as angústias do saber da 

personagem de Goethe. O sinólogo recluso vive sua vida cercado de livros, sua grande 

paixão. A indiferença de Kien para com os homens é sem parâmetro; ele os rechaça, não 

quer estabelecer quaisquer vínculos com eles. Segundo Volobuef:  

 

 

Dessa forma, são ilusões e fantasias quiméricas que preenchem o 

indivíduo, impelindo-o a gestos absurdos, incoerentes e irracionais um 

reflexo de sua solidão e alheamento do mundo. A quase inexistência 
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de um enredo propriamente dito, bem como de uma ambientação 

histórica, social e política mais nítida, concorrem para criar esse 

emaranhado de desvario e alienação em que vão submergindo os 

personagens.
253

 
 

 

No universo de Kien, a loucura e o desatino serão as pedras de toque das relações 

que se estabelecem de forma fragmentada. Todas as personagens do romance parecem 

obedecer a uma repetição morosa. A autora diz ainda o seguinte: 

 

 

Contudo, mais do que o resultado de uma experiência pessoal, Auto-

de-Fé é uma visão apocalíptica das possiblidades extremas da 

civilização em seu poder de destruição e aniquilamento. É a alienação 

levada às últimas conseqüências, o culto da violência, a loucura 

generalizada.
254

 

 

 

Se a paixão pelo saber, que é o mote da vida do professor Kien, é tão importante, 

por que este saber é tão cristalizado e não é compartilhado com ninguém? Por que seu 

universo é tão sufocante? 

A personagem tem uma mente prodigiosa, em que o conhecimento ultrapassa até 

mesmo as barreiras do lugar comum – afinal, Kien é um sinólogo, estudioso da cultura 

chinesa, uma cultura muito diferente da sua, a austrogermânica. O que houve para que 

as coisas tenham ocorrido de forma tão sombria para Kien? Poderíamos pensar que 

entre esses acontecimentos estão a aposta num casamento ridículo, falta de tato para 

com o mundo real, dificuldades monstruosas em lidar com aspectos práticos do dia a 

dia, relações desastrosas com outras pessoas, ou uma indiferença muito grande para com 

questões que não obedeçam ao logos de Kien? Uma pista nos é oferecida por Llosa:  

 

 

Peter Kien não quer ser feliz; quer ser sábio. E o consegue, sem 

dúvida, porém, mesmo que isso talvez alimente sua soberba, na 

prática sua sabedoria não impede que seja humilhado, maltratado, 

expulso do seu lugar e empurrado na pira por aqueles seres – a 

governanta que desposa, o porteiro brutal, seu irmão psiquiatra – de 

quem tanto desdenha.
255
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O primado da loucura sobre a razão que se manifestará em Kien poderia também 

ser comprendido como um esfacelamento de um saber portentoso frente a um mundo 

que se mostra sem evasão possível, povoado por seres mesquinhos, estúpidos. Mesmo 

sendo um erudito sem precedentes, Kien afasta-se da realidade da vida e dos homens. A 

vida acadêmica de que tanto se orgulha o saber científico puro, o esmiuçamento de 

letras a que se refere nos textos chineses e hindus – tudo isso de nada lhe vale; pois 

convites lhe são feitos e ele os ignora. Chama aqueles que o admiram de bajuladores. 

As pistas que Canetti salpica em seu romance são poucas, mas importantes. 

Mesmo não sendo um entusiasta da psicanálise, o autor revela uma personagem 

extremamente complexa, fiel a muitas das conjecturas psicanalíticas.  

Interpretar um caso onde “o paciente” não está circunscrito numa sessão analítica 

resguardada por quatro paredes e um divã pode revelar-se uma empreitada arriscada e 

difícil. Estou de acordo com Mezan quando diz: “queremos apenas utilizar os conceitos 

da teoria psicanalítica para elucidar a dinâmica de um sujeito singular”.
256

 A partir desta 

assertiva, lembremos também que Freud não ficou limitado somente à interpretação das 

neuroses de seus pacientes entre quatro paredes; basta pensarmos em alguns de seus 

textos ditos sociológicos e antropológicos. 

Quando nos propomos a interpretar uma personagem literária, sabemos que 

haverá uma série de limitações. A própria interpretação em si mesma já é uma 

limitação, pois é sempre fruto de desejos e saberes parciais acerca daquilo que se está 

examinando. É preciso lembrar que as interpretações não são definitivas, elas carecem 

de um status de permanência; assim como na ciência, possuem uma qualidade imanente 

que possibilita justamente seu contrário, a transcendência. São verdades provisórias.  

Porque insistir na questão da interpretação (deutung)? Porque a psicanálise é uma 

ciência hermenêutica. Ela é interpretação em sua totalidade. É da interpretação que se 

vale o psicanalista, é essa a característica princeps que o define. Analisar é fragmentar, 

depurar, sintetizar, ocultar, revelar, é atribuir sentido àquilo que num primeiro momento 

pode carecer de explicação. É adentrar um mundo de símbolos de toda sorte, é emergir 

num universo atemporal, a-histórico, um mundo à parte – obscuro, desconhecido, 

inconsciente. Interpretar é suspeitar, duvidar, escrutinar, desmontar, pôr em xeque. 

Segundo Ricoeur, Freud é um mestre da suspeita, um grande investigador e 

desmantelador de verdades prontas. Com a criação da psicanálise, “[Freud] limpa o 

horizonte para uma palavra mais autêntica, para um novo reino da Verdade, não 
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somente mediante uma crítica “destruidora”, mas pela invenção de uma arte de 

interpretar.”
257

 

As conjecturas que se seguirão são hipóteses de trabalho. Não são verdades 

definitivas acerca de Peter Kien ou da esquizofrenia paranoide que o acomete. São tão 

somente especulações, tendo como referencial teórico autores da psicanálise e da 

filosofia, com o intuito de proporcionar um entendimento outro acerca da personagem 

do universo canettiano.        

         

         

 

O estilhaçamento da razão 

 

 

A fim de entendermos a desrazão que acomete Kien e o leva à morte, digamos, 

prematura, alguns sinais e sintomas bem como algumas defesas serão analisados, de 

modo que possamos fazer esse caminho sinuoso e árido que é o de seu processo de 

desagregamento psíquico. 

Partindo da metapsicologia freudiana, procuraremos elucidar aspectos 

sintomáticos de Kien, onde aparecem e de que maneira. Afora tais sintomas, faremos 

algumas conjecturas em relação aos mecanismos de defesa da personagem, sua recusa 

em relação ao princípio da realidade, comportamentos sob o primado das pulsões de 

morte, comportamentos obsessivos, paranoia e a sua perda gradual da conexão com a 

realidade, bem como os delírios e alucinações que constituem tal estado. 

Acreditamos que Kien tenha desenvolvido dois mecanismos muito importantes 

para seu modo de vida: uma sublimação bem sucedida, tendo como consequência uma 

vida de erudição muito rica e, paralelamente, um desenvolvimento progressivo de 

defesas obsessivas. Algumas lembranças infantis de Kien poderão também contribuir 

para a compreensão de sua história.  

Primeiramente podemos qualificar Kien como sendo um sujeito esquizotípico e 

solipsista. Um sujeito cuja principal qualidade é gostar de livros, o que ele qualifica de 

vício. Kien nos faz lembrar, do que Dide chama de idealistas apaixonados: 
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A paixão propriamente dita parece realmente uma loucura, tanto em 

sua origem como no seu desenvolvimento e mecanismo... tal é a 

paixão real, não idealizada pelas descrições fantasistas, mas trazidas 

às suas qualidades psicológicas essenciais. Este estado comportaria 

um período de incubação, desenvolver-se-ia a favor de fases de 

depressão, e daria as suas manifestações à execução de uma atividade 

automática e à formação de ideias fixas.
 258

  

                           

A paixão de Kien nesse aspecto é cega, totalmente irracional, assim como nos 

parecem ser as paixões em geral. Este enamoramento e seu término é que irá promover 

em Kien o início de sua derrocada. A loucura de Kien à maneira de Dide parece de fato 

estar incubada, à espreita, esperando o momento para irromper. Canetti fornece indícios 

de como o comportamento de Kien paulatinamente se torna desagregado. 

Vejamos: a vida de Kien ao que tudo indica no romance, não estava correndo 

muito bem. Isto é notório com uma leitura mais apaurada da obra. Se levássemos a 

interpretação um pouco mais além, perceberíamos que mesmo antes do autor descrevê-

la, a vida do personagem já não apresentava um comportamento normal. 

Podemos inferir que sua vida é trespassada por conflitos que envolvem uma 

sexualidade que não se desenvolveu em sua plenitude e uma agressividade latente, em 

que as pulsões mais negativas ficam em evidência. As defesas obsessivas de que Kien 

se vale de alguma maneira conseguem fazer com que mantenha seus traços de caráter 

sem grandes conflitos. Talvez a personagem tenha conseguido lidar com esses aspectos 

– existem momentos assim no romance, de maneira razoável e apropriada.  

Mas cabe uma pergunta: como ele se tornou Kien? 

Para responder esta questão faz-se necessária uma espécie de garimpagem no 

texto de Canetti, já que o autornão se detém em aspectos da vida pregressa de Kien, 

porém deixa escapar alguns elementos por demais importantes. Pelo menos duas 

interrogações são preementes quando se fala de seu modus vivendi.  

O sinólogo, por um lado, desenvolve até certo ponto de sua existência uma 

sublimação que podemos entender como bem sucedida; por outro lado, como dissemos, 

desenvolve defesas obsessivas, muito provavelmente para não entrar em contato com 

suas questões sexuais reprimidas. Essas defesas vão aos poucos desmoronando, como 

veremos adiante. Por enquanto nos deteremos em alguns aspectos da vida do pequeno 

Kien. 

Um episódio interessante se dá quando tinha por volta de oito anos: deseja tão 

ardentemente ter uma biblioteca que em certa ocasião entra em uma, pede para ir ao 
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banheiro e se esconde. Quando os funcionários saem, já é noite. Kien sai de seu 

esconderijo, dirige-se às estantes e vê fantasmas que saem dos livros, murmuram e 

flutuam por toda parte. O pequeno tem medo, mas mesmo assim observa-os admirado: 

“Liam tão depressa como ele. Poderia habituar-se a eles mas eram dez mil dos quais um 

ou outro poderia mordê-lo. Fantasmas irritam-se quando alguém os roça, pensam que a 

pessoa zomba deles”.
259

  

Esse episódio pode revelar que se trata de uma criança solitária e com muita 

imaginação; Kien é o primogênito, tem um irmão mais novo, Georges. Talvez esse fato 

revele as ambiguidades em que uma criança encontra-se quando percebe que o amor 

destinado apenas a ele é dividido. Os investimentos libidinais dos pais podem ter 

deixado alguma marca em Kien, para que tenha tomado uma decisão tão explícita como 

a de se esconder em uma biblioteca. Talvez quisesse punir os pais, o irmão, a si mesmo 

– estas são conjecturas que podemos pensar acerca do episódio. 

Outro fato interessante é que neste mesmo estágio de seu desenvolvimento Kien 

contrai sarampo. Tal lembrança, ainda em sua vida adulta, o faz estremecer. Lembra que 

chorava muito por não conseguir enxergar, passava noites inteiras a chorar. Seu irmão 

Georges fica com a mãe, talvez pelo temor dela de que ele também contraísse a doença. 

A questão do sarampo e dos olhos é um dos aspectos mais reveladores em relação às 

defesas obsessivas adultas de Kien: ele tem a mania de lavar o rosto de tal modo que 

nem os olhos nem as pálpebras se molhem. Neste procedimento higiênico, fecha os 

olhos com tanta força que chegam a doer.  

Estes episódios infantis são importantes para nossa análise, pois revelam uma 

personalidade com algumas características bastante sui generis. Quando criança, Kien 

deseja ter uma biblioteca e na vida adulta consegue; tem a maior biblioteca particular de 

Viena, com trinta e cinco mil volumes.  

Afora as questões dos livros e dos olhos, há outro aspecto da vida infantil de Kien 

que nos interessa: um pouco mais velho, ele era ridicularizado na escola por ser um 

menino alto e magro. Possuía pernas enormes e finas. Era alvo de toda sorte de 

impropérios, brincadeiras e tombos, entre outras traquinagens infantis. Seu corpo 

franzino, ao que tudo indica, não consegue dar conta das peripécias infantis de que era 

alvo. Kien sabia que suas pernas eram seu ponto fraco – mais adiante nos deteremos 

mais na questão de suas pernas.  
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Podemos adivinhar que tais elementos constitutivos da primeira e da segunda 

infância, por serem bastante dolorosos, tenham-no levado a desenvolver defesas 

obsessivas em relação aos olhos e, por conseguinte, uma sublimação para as faculdades 

do intelecto.  

Freud nomeia a vontade de saber por meio de sua teoria princeps, a teoria 

pulsional, resultante da segunda tópica. Diz ele, acerca da curiosidade e do saber: 

 

 

Essa pulsão não pode ser computada entre os componentes pulsionais 

elementares, nem exclusivamente subordinada à sexualidade. Sua 

atividade corresponde de um lado, a uma forma sublimada de 

dominações e, de outro, trabalha com a energia escopofílica. Suas 

relações com a vida sexual entretanto, são particularmente 

significativas, já que constatamos, pela psicanálise, que na criança a 

pulsão de saber é atraída, de maneira insuspeitadadamente precoce e 

inesperadamente intensa, pelos problemas sexuais e talvez seja até 

despertada por eles.
260

 

 

 

As catexias libinais de Kien são investidas no próprio Eu de forma intensa até por 

volta de seus trinta anos, é o que presumimos. Supomos que tenha desenvolvido um 

comportamento muito hostil em relação ao irmão, Georges, desde seu nascimento. O 

constructo paradigmático freudiano, o Complexo de Édipo, pode revelar alguns 

elementos acerca desse investimento erótico em relação ao mundo das ideias em 

detrimento de uma sexualidade, digamos, plena. Talvez o amor dos pais de Kien não 

tenham sido suficientes para ele a partir da chegada do irmãozinho. O seu temor de ficar 

cego talvez seja um medo acerca de uma castração simbólica que ele aguarda com 

angústia.  

Segundo Freud, as crianças têm diversos tipos de receios e medos na primeira 

infância. Geralmente estão relacionados a temores acerca da solidão, do escuro, da 

perda do amor dos pais e até mesmo do abandono. Aliado a esses sentimentos existe 

também, em alguns casos, uma espécie de teoria em relação ao nascimento dos bebês.  

Tais pensamentos são objeto de análise de muitas crianças, e se revelam às vezes 

ansiogênicos e bastante criativos. Não obstante tais fatos serem criados pela fantasia das 

crianças, os pais, por conta de uma moral civilizada, contribuem para este estado de 

coisas. Acerca disso, Freud diz o seguinte: “eles sairiam do seio, ou se recortariam do 
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ventre, ou o umbigo se abriria para deixá-los passar”.
261

 Na maior parte dos casos, na 

vida adulta o conteúdo desses pensamentos já foi recalcado. 

Essas hipóteses correm por nossa conta, uma vez que a vida infantil de Kien na 

obra de Canetti carece de maiores elementos; além disso, seus pais em nenhum 

momento são trazidos para a constelação dos fatos que ocorrem. 

De qualquer forma, ao insistirmos nos aspectos da vida infantil de Kien, estes se 

revelarão mais profícuos, como veremos adiante, para hipotetizar a sintomatologia do 

professor. Aventamos que, com esses elementos, em sua vida adulta Kien conseguiu 

empreeender uma sublimação satisfatória, que durante um período de sua vida revelou-

se aplicável. Talvez a raiva
262

 em relação ao irmão tenha feito com que desprezasse a 

vida sexual em sua plenitude, reservando um substrato desta para investimentos 

libidinais na esfera intelectual. 

Acreditamos, de acordo com a visão freudiana, que o desfecho de uma disposição 

constitucional anormal de que Kien foi objeto tenha favorecido um processo 

sublimatório em que excitações ingentes advindas de outros âmbitos de sua vida sexual 

tenham encontrado outros alvos aos quais se adere. As pulsões sexuais ramificaram-se 

para outros campos, facilitando a Kien aquilo que já presumimos de uma vida 

intelectual rica. Para Freud, isso significa que: 

 

 

Aí encontramos uma das fontes da atividade artística, e,  conforme tal 

sublimação seja mais ou menos completa, a análise caracteriológica de 

pessoas altamente dotadas, sobretudo as de disposição artística, revela 

uma mescla, em diferentes proporções, de eficiência, perversão e 

neurose.263  
 

 

Freud refere-se neste trecho a eficiência, perversão e neurose. No caso de Kien, 

acreditamos que não haja um componente perverso per se, mas é tentador dizermos que 

existe sim uma neurose obsessiva muito enraizada; assim, aquilo que Freud nomeia de 

eficiência parece ter estado presente na vida de Kien durante um tempo, até que suas 

defesas começassem a ser carcomidas, deixando como resultado uma personalidade 

porosa trespassada por temores, fantasias e desejos.  
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Após esse período alguns fatos obscuros e estranhos vão ganhando relevo. O 

eminente sinólogo começa a desenvolver sintomas graves. Sua patologia começa a se 

delinear de maneira crescente e ininterrupta, fazendo com Kien e seu julgamento acerca 

dos fatos fique ofuscado pela desrazão. 

O seu caminho é sinuoso e estranho. Cheio de símbolos, indícios, obsessão, 

fantasias, agressividade reprimida, e com uma concepção da realidade bastante parcial. 

O estado psíquico de Kien, ao longo do romance, vai sofrendo inúmeros reveses – ele os 

tenta superar e na maior parte das vezes consegue, mas sempre ficam máculas, restos, 

sombras daquilo que antes era algo que poderíamos nomear de inteiro. Ou seja, a 

personagem aos poucos vai se desestruturando. 

Kien nos lembra uma espécie de objeto que cai e se parte, se estilhaça: é possível 

juntá-lo, até mesmo colá-lo; ficam marcas grosseiras de que o empreendimento não foi 

feito com esmero, mas ele volta a ter sua forma original. Porém ocorre que ele cai 

novamente. Outros pedaços se partem, novos pedaços, e a tarefa de reagrupá-los e dar-

lhes a forma anterior vai ficando mais laboriosa e difícil.  

O eminente sinólogo faz malabarismos cada vez mais complexos para poder 

manter suas já enfraquecidas defesas. Com isso, começam a estalar aqui e ali sintomas 

persecutórios, constituindo um delírio que fará com que Kien sucumba ante o poder 

dessas forças sinistras, culminando em um acting-out fatal. 

É isso o que vai ocorrendo com Kien. Apesar de seu nome
264

 remeter ao fogo, este 

elemento possui mais força do que o Peter (petrus), pedra. A pedra sob a qual Kien erige 

sua torre de marfim está em outro elemento, está no ar, nas ideias, pairando sobre a 

superfície das coisas terrenas. A rocha não possui eficácia, porém o cavaco resinoso, 

este tem seu destino: inflamar-se. Ele se identifica cada vez mais com seu nome. Sente 

isso acontecer, à noite, no império da luz.  
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Derrocada psíquica 

 

Na seção anterior hipotetizamos acerca da infância de Peter Kien, cotejando 

constructos da metapsicologia freudiana. Nosso intuito foi, dentro das possibilidades, 

recriar a infância da personagem e suas variantes.  

A personalide de Kien é por demais complexa, como se verá a seguir. Portanto, 

iremos analisá-la detendo-nos apenas em seus aspectos mais sobressalentes, que 

aparecem como sinais e sintomas psicopatológicos. Esta etapa da análise de Kien é a de 

sua vida adulta. Quando for o caso, faremos uma interface com os fatos de sua infância 

para podermos estabelecer uma conexão que se revele coerente e inteligível. Ato 

contínuo veremos como esses fatos têm influência na vida do professor Kien, 

principalmente quando suas defesas começam a ruir, seja de forma natural 

(progressiva), ou por eventos desencadeantes. 

Kien parece ter chegado aos quarenta anos razoavelmente estruturado. Professor, 

filólogo e sinólogo, invejado por seus pares da academia. Pensamos que por volta dos 

trinta anos tenha atingido seu ápice no que concerne ao mundo intelectual. Na década 

entre os trinta e os quarenta, algumas coisas foram mudando na vida do professor. Além 

de seus comportamentos obsessivos, Kien parece revelar um traço megalomaníaco em 

relação a sua sabedoria portentosa, como nos mostra um pequeno e interessante detalhe: 

“Aos trinta anos fez uma concessão sem ter feito testamento, legou o crânio com tudo 

que contivesse a um instituto especializado em pesquisas do cérebro.”
265

 

Sabe-se que os homens, de modo geral, tendem a deixar alguma marca que faça 

com que, de formas um tanto estranhas, os outros se lembrem daqueles que se foram. A 

sublimação tem um importante papel nesse aspecto, sobretudo no que tange às criações 

artísticas; muitos são reconhecidos mais por suas obras do que propriamente por sua 

vida. Mas esse desejo de Kien de legar seu crânio para estudos parece nos dar um 

indício de que as coisas para ele já começavam a se desajustar. Esse hiato entre os trinta 

e quarenta anos parece ter sido determinante para o desenvolvimento de sua 

esquizotipia.  

Aos nossos olhos, Kien parece ter sido sempre um sujeito alheio à vida e aos 

outros. Seu interesse são os livros. Quando sai para sua caminhada matutina, leva 

consigo cinco tomos: quatro pequenos e um maior. Podemos inferir que Kien, na nossa 

concepção, é constituído de livros e que esses cinco tomos (partes) sejam uma metáfora 
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dos órgãos sensoriais. Uma vez que Kien parece não ter amigos a não ser os livros, ele 

os antropoformiza. Qualidade que tem seu correspondente anímico, que Freud diz 

possuírem as crianças e dos povos primitivos.  

O animismo já esteve presente em sua infância, no evento da livraria: o pequeno 

Kien vê os fantasmas e sente-lhes roçarem seu corpo. Na vida adulta, além de Kien 

tratar os livros como organismos vivos, ainda por cima fala com eles. A concepção 

mágica que envolve o animismo tem também como consequência o pensamento 

mágico, muito comum nas crianças e em determinadas situações no mundo dos adultos, 

especialmente em questões que envolvem o aspecto lúdico e sobretudo a sorte. 

Segundo Freud, o tema do animismo deve ter surgido em relação ao temor da 

morte nos povos primitivos, como pré-história das religiões. Acerca desta crença relata 

o seguinte: 

 

 

O animismo é um sistema de pensamento. Ele não fornece 

simplesmente uma explicação de um fenômeno específico, mas 

permite-me apreender todo o universo como uma unidade isolada de 

um ponto de vista único.
266

  
 

 

Parece-nos que a assertiva de Freud corresponde muito bem àquilo que Kien 

vivencia em seu mundo dominado pelas letras. Um mundo estreito, fechado, oposto ao  

que os grandes mestres que ele mesmo admira pregam em seus escritos, sobretudo 

Confúcio, que em sua obra faz o seguinte comentário: “O Mestre disse: „Armazenar 

conhecimento em silêncio, permanecer pra sempre faminto de aprendizagem, ensinar os 

outros sem se cansar – tudo isso é natural para mim”.
 267

 

Parece que Kien não levou muito a sério os ensinamentos do Mestre, uma vez que 

está isolado em sua biblioteca e não reparte com ninguém seu saber. O comportamento 

de Kien remete-nos a um neurótico-obsessivo que tem, como Freud assinala, sua 

religião privada, repleta de métodos, repetições, isolamento, alienação e renúncia. 

Os comportamentos obsessivos de Kien parecem encaixar-se perfeitamente nos 

preceitos psicanalíticos freudianos. Sua vida obedece a um cerimonial; basta que 

tenhamos em mente as passagens do romance de Canetti para atentarmos à sua precisão 

com relação ao horário do desjejum, os livros que leva para um passeio, as mesmas 
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vestes puídas, o mesmo itinerário e, sobretudo, um temor muito grande em relação à 

sexualidade. Freud, acerca desse estado de coisas, diz o seguinte: 

 

 

Os cerimoniais neuróticos conssitem em pequenas alterações em 

certos atos cotidianos, em pequenos acréscimos, restrições ou arranjos 

que devem ser sempre realizados numa mesma ordem, ou com 

variações regulares. Essas atividades, meras formalidades na aprência, 

afiguram-se destituídas de qualquer sentido. O próprio paciente não as 

julga diversamente, mas é incapaz de renunciar a elas, pois a qualquer 

afastamento do cerimonial, manifesta-se uma intolerável ansiedade 

que o obriga a retificar sua omissão.
268

    
 

 

A questão da neurose obsessiva, que é uma neurose defensiva, parece ter um papel 

muito importante para Kien, pois é por meio desta que ele se movimenta e rege seu 

microcosmo. O caráter dessa defesa é estritamente anal; ele responde à retenção, a 

limpeza, o esmero, o cuidado e a linearidade. 

Ainda a esse respeito, Abraham afirma que os neuróticos obsessivos extraem um 

grande prazer de listas, formalidades e as famigeradas repetições cotidianas. O autor 

acredita que estes sujeitos têm muito prazer em observar suas criações, sejam elas 

intelectuais ou posses. Acrescenta: 

 

 

O prazer em fazer listas e classificar, compilar relações e fazer 

resumos estatísticos, traçar programas e regular o trabalho por meio de 

horários, é bem conhecido como constituindo uma expressão do 

caráter anal. [...] Eles tendem a agir, tanto em grandes quanto em 

pequenas coisas, de maneira oposta a das outras pessoas. Usam roupas 

que são tão diferentes quanto possível da moda predominante, 

trabalham enquanto os outros se divertem.
 269

   
  

 

Acerca do caráter obsessivo de Kien, parece não haver dúvidas. Para ele, “Tempo 

é ciência. Ciência é ordem”.
270

  

Retornando um pouco para a questão da compleição física da personagem, suas 

pernas são demasiado finas e fracas. Em certa feita, ao subir numa escada para alcançar 
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alguns livros, quase cai. Assustado com a possível queda que quase sofreu ele pensa: 

“Se caísse, seria o fim desse vício”.
271

  

Kien teme a morte mais do que qualquer coisa. Mais do que isso, encara-a como 

uma inimiga. Mas parecem ter também uma relação ambivalente com seu objeto 

amoroso, os livros. O que ele chama de „vício‟ pode ser entendido claramente como 

uma fala que já dá mostras de cansaço e de que aquele modus vivendi está se revelando 

infrutífero. O tema da morte está presente tanto na vida diurna de Kien como na 

noturna. Ele sente de alguma maneira que seu vício pode levá-lo à morte e parece ter um 

desejo de que isso ocorra. Parece que ele rechaça esse desejo, mas este retorna nos 

sonhos. O sonho que Kien teve originou-se de um pedido que Therese, a governanta, lhe 

fez: que lhe emprestasse um livro.  

Kien fica desnorteado e nessa noite tem o seguinte sonho: 

 

 

Havia em seu sonho um homem confinado no topo de um templo, este 

se defendia com um pedaço de pau de duas feras que vinham de 

ambos os lados. Tais feras estavam enfeitadas com fitas de várias 

cores. O céu estava pesado, este encolhera e colocara no bolso as 

estrelas. Esferas de vidro vinham do céu e rebentavam no chão em 

milhares de cacos. A faina não se alterava, o prisioneiro de cansaço e 

enfado bocejou. Por acaso o prisioneiro olhou os pés das feras e 

percebeu que eram humanos: “Imaginem”, disse consigo mesmo o 

espectador, um cavalheiro alto e culto. “São sacerdotes mexicanos, 

oferecendo um sacrifício. Estão representando uma comédia sacra. A 

vítima sabe muito bem que deverá morrer. Os sacerdotes estão 

fantasiados de feras mas eu os reconheço”. Subitamente uma das feras 

enterra no coração da vítima uma cunha de pedra. Apavorado Kien 

fecha os olhos, imaginando que o sangue jorrará abundantemente. Eis 

que do coração salta um livro, outro faz o mesmo e assim 

sucessivamente. Estes caem no chão e se tornam presas fáceis do 

sangue que se transformou em fogo. “Feche o peito! Exorta Kien à 

vítima. O prisioneiro compreende-o. Num puxão violento, 

desembaraça-se das amarras e com ambas as mãos protege o coração. 

Kien respira aliviado. Mas eis que a vítima abre o peito e deste jorram 

livros aos milhares, o fogo os acaricia. Individualmente os livros 

clamam, pedem socorro, ardem, Kien tenta alcançá-los mas está 

demasiado longe, mais do que parecia. Sente muita raiva gostaria de 

matar-se. “Aqueles animais miseráveis! Já ouvi falar de imolações de 

criaturas humanas. Mas livros, livros! A fogueira está enorme Kien 

xinga a sim mesmo por não entrar nela, e ao mesmo tempo questiona-

se por estar se xingando. Quando tenta apanhar os livros estes se 

transformam em homens, que vêm de todos os lados, Kien prefere 

salvar os livros e não os homens, mas estes aferram-se a Kien com 

toda a força. Eis que vinda das alturas um voz brada: “Aqui não há 

livros.Tudo é vaidade”. Aos poucos Kien desvencilha-se do populacho 
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em chamas e começa a andar, vê a si mesmo em passos de dança. 

Sente o cheiro de carne queimada, está em Roma e de súbito os 

homens transformam-se novamente em livros. Kien joga-se desta vez 

ao fogo enquanto procura pelos livros, nesse ínterim corpos agarram-

se a ele novamente, já não aguenta, empapado de suor tenta descansar, 

eis que é surpreendido pelo Juízo Final. “Vagões gigantescos, altos 

como casas, como montanhas, da altura do céu, vêm chegando de 

dois, de dez, de vinte lados, avizinhando-se do altar em chamas. E a 

voz potente, aniquiladora, ressoa zombeteira: Agora são os livros”. 

Com um berro Kien desperta.
272

  
 

 

Eis um exemplo, o sonho dos livros em chamas parece ser uma antecipação 

sinistra do que iria ocorrer a ele em breve. Algumas reflexões são oportunas acerca 

deste angustiante pesadelo. 

Neste sonho podemos notar os elementos angustiantes, metafóricos e desejantes 

de Peter Kien. Se o sonho, como disse Freud, é a realização de um desejo inconsciente, 

o sonho da personagem nos parece trazer esta construção de forma bastante reveladora. 

Mas por que seria um desejo de Kien que os livros pegassem fogo e perecessem nas 

chamas? 

O que podemos aventar é, primeiramente, que no sonho Kien parece ter em mente 

o objeto princeps de sua vida erótica, os livros. Há muito ele já se distanciou dos 

homens. Estes aparecem sob a forma pela qual o sonho se desenvolve pela atividade de 

deslocamento e condensação. Ou seja, no momento em que aparecem os livros, por 

força do deslocamento da atividade onírica, aparecem sob a forma de homens. No sonho 

está em jogo se Kien optará por salvar os livros ou os homens; ao que tudo indica, ele 

prefere os livros.  

A metáfora que se apresenta em relação ao sangue e à cor vermelha parece 

representar a questão do tempo. Este, assim como o sangue, nunca cessa, seu 

estancamento é duvidoso; ademais, ambos quando surgem dão mostras de que algo se 

rompeu.  

A questão do sangue e da cor vermelha, presente no sonho, merece um 

comentário. Se analisarmos as palavras Feuer (fogo) e Rot (vermelho) e as juntarmos, 

teremos “Feuerot”. Indo um pouco mais além, ao traduzirmos esta para o português 

temos a palavra carmesim, que significa vermelho intenso. O sangue que se inflama, na 

nossa concepção, é também um prenúncio de que Kien também irá inflamar-se – ele é 
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uma resina que começa a movimentar-se, liquifazer-se, alastrar-se e molhar tudo que 

toca.  

A loucura em Kien começar a aparecer quando este deseja morrer antes de ver os 

livros virarem cinzas. Os pequenos seres que se aferram ao seu corpo clamam por 

salvação, mas ele tenta se desvencilhar, não é ao chamado dos homens que Kien tem de 

responder, mas sim ao dos livros. A metáfora que se delineia com tais fatos parece ser a 

de que o fracasso da razão é eminente em Kien.  

O pavor que ele sente ao ver os livros perecerem é o medo de ser ele mesmo alvo 

dessa empreitada sinistra, ditada por um poder que ele não controla: suas pulsões. As 

suas defesas egoicas estão em aberto. Os imperativos do superego parecem ditar as 

regras desse pesadelo. Uma voz vinda dos céus afirma que tudo é vaidade... A vida 

intelectual de Kien é pura vaidade. Há dez anos ele recusa convites de universidades 

para proferir palestras, mantendo o saber somente para si, pois acredita que: “Perder-se 

em palavreado é o pior perigo que pode ameaçar um sábio”.
273

  

Outro aspecto interessante no sonho é o fato de ser constituído somente de seres 

masculinos. Não há mulheres, não há menção alguma a qualquer figura deste gênero. 

Talvez o medo da mulher tenha operado um deslocamento no sonho de Kien, 

representando aquilo que mais teme, mas também o que mais deseja.  

Cabe lembrar que Kien, em determinado momento de sua história, qualifica de 

vício o que mantém em relação aos livros. Isso se dá quando ele quase cai da escada ao 

tentar alcançá-los, pois suas pernas são finas e fracas. A questão anatômica da 

personagem parece ter sido outro fator de ansiedade que aparece no sonho, que é fruto 

de um pedido da governanta Therese por um livro. Kien fica desnorteado com tal 

pedido. Escolhe um livro que guarda desde sua infância, um livro velho e descolado. 

Sua escolha não é à toa; o livro traz o curioso título de As calças do Sr. Von Bredow.  

Parece-nos que ele empresta (dá) à Therese sua parte mais frágil, as pernas. Uma 

vez que Kien é, metaforicamente, constituído de livros, oferta-lhe tal exemplar sob o 

signo da ambivalência: ele o empresta para que a governanta cuide do livro? Ou 

empresta porque o despreza? 

O trabalho do sonho em Kien dá mostras daquilo que Freud teorizou acerca dos 

sonhos; que são manifestações de desejos inconscientes. Em sua obra de 1900,
274

 o 

autor dá uma explicação bastante particular para o que chama de desejo inconsciente. 

Freud narra, de maneira bastante pessoal, que se pode sonhar todos os dias com a 
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mesma coisa. Tal afirmação é descrita sob os seguintes aspectos: se durante a noite, no 

jantar, uma pessoa comer azeitonas e anchovas, sonhará que está tomando grandes goles 

de água, mas essa água não o satisfará, uma vez que as satisfações e desejos estão 

inscritos no universo inconsciente. Mas a sede provocada por esses alimentos fará com 

que o sonhador sinta um desconforto crescente que o impelirá a despertar, de maneira 

que daí satisfaça suas pulsões, ou seja, sua sede.  

O sonho de Kien, além de ter um conteúdo manifesto aflitivo, tem também na 

nossa concepção alguns hiatos devidos à condensação e ao deslocamento. Parece haver 

mais de um sonho, pelo menos é o que a narrativa onírica sugere. Esta característica, 

segundo Freud, revela questões importantes acerca do sonhar: “Nosso primeiro sonho 

foi a realização de um desejo; um segundo poderia revelar-se como um temor realizado; 

o conteúdo de um terceiro talvez fosse uma reflexão, ao passo que um quarto poderia 

apenas reproduzir uma lembrança”.
275

 O mundo onírico acessado por Kien é repleto de 

anseios, desejos e temores. Isso se dá, após o pedido de Therese por um livro. 

A vida erótica de Kien, durante alguns anos, foi satisfeita pelas catexias libidinais 

que fazia em relação ao mundo intelectual. Essa vida sofre um abalo considerável 

quando, após emprestar o livro em uma situação um pouco peculiar, vai até sua bilioteca 

e conversa com Confúcio; o tema gira em torno da culpa por ter emprestado um livro 

velho, dentre outras querelas envolvendo o mesmo objeto. Nesta conversa delirante, 

Kien resolve que a solução para aplacar sua culpa e a falta de cavalheirismo – nunca 

havia pensado nesses termos antes – é desposar a governanta. 

Uma atitude deveras impensada e totalmente estimulada por uma ansiedade 

desmedida resultante mais da falta que o livro lhe faz do que propriamente de algum 

tipo de afeto. O afeto que existe é aquele que Kien percebe quando, angustiado por 

conta do empréstimo, chega da rua e vai ver onde está o livro; este está sendo lido pela 

sexagenária Therese, calçando luvas. Além deste acessório, ela tem ao seu lado uma 

cestinha com uma almofada onde deposita o livro quando não o está lendo. O choque de 

Kien é perceber que ela cuida de uma parte sua melhor do que ele mesmo.  

  

 

      

                                                 
275

 ibidem, p. 157 



 155 

Vida a três 

 

 

Com o casamento de Kien é que os problemas literalmente começam. Na noite em 

que Therese quer manter relações sexuais, há todo um preparativo por parte dele, que 

está imerso em um torvelinho de emoções. No sofá preparado para os dois, Kien coloca 

vários livros de forma a seduzi-la, como fazem alguns animais que preparam o ninho 

com flores ou outros elementos. Kien a perscruta por trás dos livros, mas a força e 

determinação de Therese fazem-na dar um tabefe naquele monte de papel, e eles caem 

no chão. A defesa simbólica de Kien em relação ao sexo, como é observada em 

pacientes neuróticos, é desmantelada. A governanta tenta ter relações com Kien, mas 

este foge para o banheiro e chora, perguntando-se como ela pôde ter feito aquilo aos 

livros. 

Após este fato, o jovem casamento começa a ruir, assim como o próprio Kien. Os 

pedidos da esposa em relação a móveis, que começam a ser frequentes, e sua roupa, 

uma obsedante saia azul que emite um som nauseante, fazem Kien sofrer. Ele vê seu 

mundo desmoronar por conta dessa relação fadada ao fracasso. No decorrer do tempo, 

móveis são comprados e postos na rua, por ordem de Kien, que também sofre com um 

testamento imaginário, pois se confunde ao ouvir Therese todos os dias falar do 

testamento. Ele pensa que é a herdeira de um parente rico, e com isso Kien também 

imagina ficar rico e comprar muitos livros. Ninguém se entende, parecem estar numa 

Torre de Babel. 

O único alento que ele sente é quando está só com seus livros. Em certa feita, diz 

aos mesmos que vai dar uma festa e todos estão convidados. O que dissemos 

anteriormente, acerca de antropomorfização e animismo, persiste em Kien, tornando-se 

cada vez mais evidente. Na tal festa, no calor dos fatos Kien cai da escada e machuca 

sua cabeça. Fica por seis semanas acamado. Não foi desta vez que seu vício teve fim. 

Kien é interrogado constantemente por Therese acerca do dinheiro e do 

testamento. O seu sofrimento físico e psíquico é tamanho que ele elabora um sistema de 

defesa que faz com que acredite que lhe crescem conchas que tapam seus ouvidos. As 

defesas acerca do som estão feitas; Kien utiliza-se deste sistema sempre que ouve a voz 

de sua mulher.  

Existe, no entanto, outra faceta desta situação: Kien passa a ser agredido por 

Therese, sente muita dor e não é alimentado adequadamente. Nessas ocasiões parece 

que uma espécie de alucinação tátil começa a se delinear. Ao ser surrado, Kien imagina 
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estar se transformando em granito. Tal processo, segundo ele, fica mais fácil com o 

passar dos dias.  

Acreditamos que a partir da separação de sua bilbioteca, tendo que ficar confinado 

em uma cama e sendo alvo de toda sorte de agressões, as defesas obsessivas começam a 

ruir paulatinamente. Uma estranha lógica começa a se delinear nos penamentos de Kien: 

“Aquilo que não percebo não existe. Ai das criaturas fracas, que admitem ser vistas e se 

entregam a seus caprichos, ao sabor do acaso.”
276

   

Entregue a pensamentos dessa ordem, sua defesas começam a arrefecer. Este 

processo já havia começado muito tempo antes, como hipotetizamos, mas agora a 

situação é totalmente adversa. Mesmo saindo da cama e melhorando aos poucos seu 

estado físico, tentando recuperar o tempo perdido, Kien é expulso a tapas pela esposa de 

sua própria casa. A expulsão de casa pode nos fazer pensar que uma extensão de seu 

corpo foi amputada, ou seja, sua cabeça já não existe; ela está vazia, é uma tábula rasa 

onde serão inscritas coisas novas, diferentes e perigosas. Sua mente será palco de uma 

nova realidade muito diversa da que vivia, estará sob outro mecanismo. 

Andando pelas ruas de Viena após ter saído de casa, Kien experimenta sensções 

persecutórias, como se todos o estivessem olhando. Observa as coisas de forma 

fragmentada, incapaz de ter uma visão completa dos fenômenos. Sem saber exatamente 

aonde ir, pois parece não ter amigos nem parentes próximos, entra no primeiro lugar que 

vê: o café Paraíso Ideal. Ainda impactado pelos últimos fatos, Kien tem uma 

interessante impressão acerca do lugar. À sua revelia, é levado por um vulto preto que o 

coloca em uma mesa e ordena que se acomode. Sendo assim, pede um café e ali fica. 

Quando começa a se acostumar à luminosidade do local, percebe que há vários 

homens sentados às mesas. Suas faces eram de uma fisionomia simiesca e seus corpos 

peludos. Entre eles imperavam palavrões, dirigidos de mesa em mesa. A música 

ambiente, que lembrava uma composição remota e repetitiva, dava-lhe a impressão de 

estimular ainda mais a violência entre os símios. 

É interessante a reflexão de Kien acerca do Paraíso: sua visão em relação aos 

homens parece ser de extremo niilismo, comparando-os a macacos. Nessa visão pode 

estar presente uma autoavaliação extremamente presunçosa, afinal ele é o erudito. Os 

demais são seres que não conseguiram ainda chegar à categoria de seres humanos. Seu 

pensamento e visão são megalomaníacos. 
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É neste local que irá conhecer Fischerle, o anão enxadrista, rufião e golpista. Kien 

projeta no anão um último elemento de esperança no homem. O curioso é que este 

investimento se dá em relação a uma pessoa que só o engana, um mestre do engodo.  

Talvez Kien admire as qualidades do anão pelo fato de que este consegue firmar-se num 

mundo caótico e decadente. 

A relação entre Kien e o anão é interessante pois juntos constroem aos poucos 

uma biblioteca delirante. Kien imagina comprar livros e leva-os para o hotel onde ele e 

o anão estão hospedados. Monta pilhas imaginárias no quarto do hotel, pilhas que à 

noite teme que caiam. O anão, vendo todo esse caleidoscópio de desatinos, insiste na 

atividade delirante de Kien e afirma que é deve ter cuidado com os livros pois alguém 

pode roubá-los. Os livros, de uma maneira fantasística, estão na cabeça de Kien e saem 

até por suas orelhas. Seu delírio começa a ficar mais sistematizado neste aspecto. 

Kien parece tentar colocar em ação o mecanismo de negação. A perda de sua 

biblioteca e o conformismo em aceitar sua nova condição de cidadão comum parecem 

não tê-lo abalado. Esta é a imagem que tenta passar, mas em vão; obviamente, ela é 

crível somente para ele. A negação é ambígua, pois pode ser um conhecimento daquilo 

que foi reprimido (perda da biblioteca) porém não é uma aceitação do atual estado de 

coisas (busca, compra imaginária de uma nova biblioteca), a assunção de sua atual 

conjuntura. 

Freud, acerca desse estado da faculdade do juízo, diz: “A meta inicial e imadiata 

do exame de realidade não é, portanto, encontrar na percepção real um objeto 

correspondente ao imaginado, mas sim reencontrá-lo, convencer-se de que ainda 

existe”.
277

 

O objeto biblioteca existe tanto no mundo das coisas, como está se desenvolvendo 

de maneira delirante no mundo das ideias. Assim, o aspecto mnêmico de Kien consegue 

lograr a perda real, substituindo-a por uma aquisição imaginária de livros. O princípio 

da realidade revela-se muito assustador, fazendo com que Kien fique parcialmente 

confinado em seu mundo interno. A capacidade de julgamento está desmoronando, as 

defesas, enfraquecendo e os delírios aos poucos começam a instalar-se insidiosamente. 

Acerca dos componentes paranoicos que começam a aparecer, podemos adjudicar que 

têm seu início quando da saída de casa, já no primeiro contato com a rua, seus 

acompanhantes – os livros, e também quando Kien tapa o buraco da fechadura da porta 

de seu quarto no hotel.  
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Sua doença já parece estar em curso. O anão, que é seu factótum, percebe isso e se 

vale de todos os meios possíveis para extorquir Kien. Sua visão fragemtada do mundo 

intensifica-se com a narrativa do anão em relação a uma espécie de casa de caridade e 

penhores vienense chamada Theresianum. É neste ambiente que os golpes do anão serão 

empreendidos, juntamente com seus asseclas. Ele diz a Kien que precisa buscar sua 

cigarreira de prata e descreve o lugar da seguinte maneira: “Um porco avalia-os, um 

cachorro preenche uma cautela, uma fêmea enrola os tomos em panos sujos e prega 

neles um número. Um ancião caduco, que a cada instante cai ao chão, carrega-os 

consigo”.
278

  

Fischerle diz ainda que há um porco que come os livros, e por conta disso sua 

barriga é angulosa. Kien fica pasmo e inconformado ao ouvir isso – resolve fincar pé no 

Theresianum e de lá não sair. Ficará de prontidão para evitar que aqueles que levarem 

seus livros para venda cheguem a vendê-los. Esta será sua cruzada. O anão se vale disso 

e manda seus cupinchas levarem livros ordinários ao Theresianum para serem vendidos. 

Toda vez que essa ação se repete, é Kien que os compra. 

Ou melhor, ele nem olha os livros, simplesmente dá o dinheiro para aqueles que 

querem vendê-los e manda-os embora com dinheiro e livros. Desta forma, sem ter 

noção do engodo, vai gastando todo seu dinheiro. O curioso é que Kien não fica com 

nenhum livro. Por que isso ocorre? E o mais curioso, por que não tenta voltar para casa? 

Num primeiro momento, a impressão que Kien nos passa é a de um sujeito tão 

avesso a querelas cotidianas que sequer luta por aquilo que mais deseja. Dito de outra 

forma, ele tem seu pensamento no mundo das ideias e a perda da biblioteca parece 

obedecer a algum tipo previsão sinistra que já tinha. O prazer oriundo dos livros já se 

revelava uma espécie de patologia quando Kien quase cai da escada e afirma que seria o 

fim desse vício. Esta é uma hipótese. No entanto, o que vem a seguir em certa medida a 

refuta: o fato de que a ambiguidade em relação ao objeto se mantém. Ele se aparta, sem 

relutância, porém constrói de forma delirante outra biblioteca em sua cabeça. 

Parece que o componente obsessivo de sua personalidade não o deixa ter objetos 

diferentes daqueles já conhecidos, tanto que nunca troca de roupa, mantém sempre seus 

trajes puídos; além disso, não gosta sequer que suas roupas tenham contato com 

qualquer coisa. Foi assim no caso dos móveis que Therese comprou. Kien não possuía 

móveis, talvez por temer o contato. Isto se dava na esfera dos objetos e das pessoas. Era 
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avesso a qualquer tipo de contato físico, um traço bastante obsessivo. Sua alienação ao 

mundo externo talvez se desse justamente por medo do contato. 

O medo que Kien tem de que roubem sua biblioteca do hotel parece ser um eco, 

pois a perda já se deu. Ele “perdeu” sua biblioteca e cria outra em sua fantasia – ou seja, 

ele tenta se recriar. Mas tal atividade não é de fácil empresa, como ele logo percebe.  

A relação de Kien com os livros é patológica e erótica, isso já sabemos. Mas ela 

também pode ser vista sob outro prisma. Aventamos uma nova hipótese, para dar outro 

colorido à interpretação da escolha amorosa de Kien.  

Derrida
279

 utiliza-se de um termo grego, Pharmákon, oriundo da obra platônica. 

Este termo está sob o signo da ambiguidade, pois designa algo de origem benéfica ao 

espírito mas que também pode ser maléfico – a linha imaginária que o constitue é tênue. 

O termo sugere algo inscrito na ordem farmacológica, que podemos traduzir por droga, 

vícios ou toxicomanias. O limite do efeito benéfico do pharmákon depende muito da 

maneira como é ministrado. Podemos inferir que ele diga respeito às paixões. Ora, Kien 

ultrapassa o efeito benéfico de sua paixão e adoece.  

Segundo Derrida, Platão em As leis confere um poder benéfico ao Pharmakón, 

„uma droga benéfica‟.
280

 Afora esta qualidade, a droga conteria em si outra propriedade, 

mais complexa e não tão benéfica. Esse outro aspecto é descrito assim: 

 

 

A eficácia do pharmakón possa inverter-se: agravar o mal ao invés de 

remediá-lo [...] Esta dolorosa fruição, ligada tanto à doença quanto ao 

apaziguamento , é um pharmakón em si. Ela participa ao mesmo 

tempo do bem e do mal, do agradável e do desagradável. Ou, antes, é 

no seu elememto que se desenham essa posições.281  
 

 

Os livros de Kien são seu Pharmakón por excelência. Sua paixão ultrapassou os 

limites e inscreveu-se numa patologia. Os livros tornaram-se seu objeto-droga. Com 

isso não queremos afirmar que os livros fizeram eclodir a loucura em Kien, mas sim no 

trato que dispensou ao seu vício, como ele mesmo disse.  

Voltando à questão de sua relação com Fischerle, o anão, esta atinge seu clímax 

quando Kien envolve-se em uma situação rocambolesca no Theresianum. Ao ser 

assediado por um colega de golpes de Fischerle, ele é avisado que sua esposa está 

morta. Tal empreendimento fora ensaiado pelo anão e seu colega. Mas Kien, ao receber 
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tal notícia é assolado por pensamentos escabrosos, assim como por uma culpa 

devastadora.  

Os pensamentos discorrem sobre uma possível autofagia feita pela esposa: 

acredita que ela tenha ficado trancada e quando as provisões acabaram comeu a si 

mesma, arrancando nacos de sua própria carne, sobrando somente a tediosa e obsedante 

saia azul, que ele dizia ser a encadernação de Therese. Esta fantasia possivelmente tenha 

sido produzida pela agressividade inconsciente que Kien destinava à sua vida com 

Therese. A raiva não é expressa em sua vida, mas quando aparece vem sob a forma de 

fantasias, com matizes de culpa. 

No entanto, em frente ao Theresianum, 

 

 

Eis que surgiam uma saia azul e um enorme pacote. Therese seguia, 

carregando ambas as coisas. A seu lado caminhava o zelador. 

Erguendo com a mão esquerda um pacote ainda maior até bem alto 

acima de sua cabeça, ele atirou-o em direção à mão direita e o pegou 

brincando.282 
 

 

Kien não acredita no que vê: uma morta que retorna à vida. Acredita que sua visão 

é fruto de uma alucinação. Aproximando-se dele, Therese o acusa de tê-la roubado e 

neste momento tem início uma confusão que culmina com Kien, Therese e Pfaff (o 

zelador) na delegacia. A partir deste momento o estado mental de Kien vai se apagando, 

porém algo começa a crepitar. 
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Epílogo – Delírios, paranoia e loucura 

 

Na delegacia, Kien começa a fazer uma série de digressões de acerca da morte e 

de alucinações que acredita serem reais. Este último aspecto deve-se ao fato de que 

Therese não está morta, somente em sua fantasia e desejo. 

Kien é obrigado a ficar nu na delegacia sob a acusação de ter roubado, apesar de 

ser ele a vítima. Sua preocupação é que os policiais retirem dele aquela alucinação que 

teima em aparecer. A alucinação na verdade não existe, pois sua esposa está na 

delegacia:  

 

 

Kien levantou um braço. Estendeu-o até tocar a saia de Therese. 

Pressionou entre dois dedos uma das pregas, soltou-a, voltou a 

pressioná-la, apanhou outra. Deu mais um passo para a frente. Parecia 

não confiar muito nos olhos e nos dedos. Aproximou o ouvido do 

ruído que seus dedos provocavam nas pregas engomadas. Suas narinas 

estremeciam.283 

  

No torvelinho de seus pensamentos e emoções, Kien narra a seguinte conjectura 

acerca do assassinato:  

 

Confesso minha culpa. Boa parte da culpa cabe a ela. Encarcerei-a, 

mas era preciso que devorasse seu próprio corpo? Ela mereceu a 

morte. Peço, no entanto, que me dêem uma informação, sinto-me 

muito confuso. Como se explica que a mulher assassinada esteja aqui 

presente? Reconheço-a pela saia!284 

 

 

Ainda acerca de sua culpa, Kien desenvolve um pensamento repleto de situações 

hipotéticas. O conteúdo de seu pensamento parece estar sendo regido por forças 

pulsionais mortíferas, uma vez que acredita que se for absolvido de „seu crime‟, irá 

suicidar-se. A ideação suicida há muito já aparece em Kien, desde o episódio em que 

quase resvala da escada, mas agora começa a configurar-se de maneira mais 

sistematizada. Esse pensamento traz consigo outra classe de delírio, a megalomania, que 

também já estava presente num grau menos intenso. Ele descreve tais questões sob o 

seguinte prisma:  

 

 

                                                 
283

 ibidem, p. 433.  
284

 idem.  



 162 

– Hoje em dia a psicologia entra na esfera de todas as pessoas... cultas 

– prosseguiu. Por mais cortês que se mostrasse intercalou uma 

pequena pausa, antes de aplicar o adjetivo “cultas” a esse tipo de 

pessoa. – Apesar do que os senhores talvez pensem, não sou vítima de 

uma mulher. Minha absolvição está garantida. Os senhores têm diante 

de si provavelmente o maior sinólogo da atualidade. Mas até mesmo 

homens ainda maiores têm sido acometidos por alucinações. (...) Há 

uma hora preocupo-me tão intensa e tão exclusivamente com minha 

imaginação que agora não consigo me livrar dela (...) Rogo-lhes 

insistentemente a fineza de tomarem as seguintes medidas: todos os 

senhores devem dar um passo para trás. Organizem-se em fila indiana! 

Aproximem-se de mim um por um, em linha reta. (...) Deparo-me 

neste lugar com uma saia. A mulher que está dentro dela foi 

assassinada, parece-se com a vítima como um ovo com outro. Agora 

não fala mas antes tinha a mesma voz. Isso me deixa confuso. 

Necessito de lucidez total. Eu, pessoalmente, vou me encarregar de 

minha defesa. Não preciso de ninguém. Advogados são criminosos e 

mentem, todos eles. Eu porém, vivo em função da verdade.285  
 

As dimensões do pensamento de Kien, no mesmo tempo que se tornam 

estritamente elaboradas, vão ganhando um colorido delirante; uma característica 

princeps do pensamento paranoide que vai começando a se delinear. A descrença no 

homem é total, ele reitera isso. Ninguém a não ser ele mesmo pode ajudá-lo, na sua 

concepção ele é um sobrevivente de um mundo imerso no caos. Sua empreitada é 

ontológica, ele busca a verdade (Aletheia). Mas onde estará essa verdade, em qual 

delírio ela recairá? Pensa que homens como aqueles da delegacia tinham no passado 

queimado Giordano Bruno. É isso que espera por ele? As chamas? 

Após terem julgado Kien como um sujeito meio estranho, liberam-no. Ele volta 

para o prédio onde morava, mas fica confinado na casa do zelador Pfaff.  

Nesse ínterim, Fischerle, fazendo-se passar por Kien, envia um telegrama ao seu 

irmão Georges em Paris, no afã de tentar extorquir também algum dinheiro deste. O 

telegrama dizia o seguinte: “Estou completamente tantã. Assinado: Seu irmão”. Ao 

receber a notícia, Georges dirige-se a Viena imediatamente.  

Antes deste chegar Kien está sob os domínios do sádico Pfaff, que o tranca em sua 

casa, no escuro. Neste local Kien descobre um olho mágico desenvolvido por Pfaff que 

o deixa maravilhado. A esta altura, já está num estado bastante regredido e 

depauperado; encontra-se fraco, machucado, sem dinheiro e sem os seus livros, ou seja, 

à deriva. É então, nesse estado mental confusional, que um velho prazer apodera-se 

dele: o prazer voyeurista. Este tem suas raízes na infância, na curiosidade, sobretudo 

com relação àquilo que os pais fazem no quarto.  
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A escopofilia diz respeito também àquilo que Freud denomina de alvos 

provisórios. Ou seja, as pulsões sexuais são destinadas a outros lugares que não os 

correspondentes anatômicos da sexualidade. A pulsão encontra um ponto de fixação e 

instala-se neste, é uma pulsão parcial. A escopofilia, quando sublimada na vida adulta, 

pode fazer com que uma pessoa se torne um grande fotógrafo, um pesquisador etc. A 

curiosidade infantil acerca da vida sexual dos pais e também em relação à genitália 

alheia é descrita por Freud da seguinte maneira: 

 

 

Dado que as oportunidades de satisfazer tal curiosidade em geral só se 

apresentam quando da satisfação das duas necessidades 

excrementícias, tais crianças tornam-se voyeurs, zelosos espectadores 

da micção e defecação de outrem. Uma vez sobrevindo o 

recalcamento dessas inclinações a curiosidade de ver a genitália alheia 

(seja do mesmo sexo ou do sexo oposto) persiste como uma pressão 

torturante, que em muitos casos de neuros fornece, posteriormente, a 

mais poderosa força impulsora para formação do sintoma.
286

 

 

 

Essa poderosa força, pelo que podemos inferir, é a crueldade. Porém no caso de 

Kien as coisas se dão de forma mais complexa ainda. Uma vez que não podemos 

qualificá-lo como perverso, pois tal traço se derivaria de uma perversão, a sua 

agressividade neste momento de sua vida, como se pode perceber pelos últimos fatos, é 

investida em seu próprio eu. As pulsões de morte em Kien agem de forma ingente. 

A escopofilia que nele se desenvolve na casa de Pfaff parece ter o papel de uma 

satisfação sexual provisória. Kien observa o olho mágico de Pfaff por três horas, com o 

cuidado de utilizar um olho depois outro. O cuidado em relação aos olhos ainda é 

preservado, mas mesmo assim fica absorto por horas a olhar um desfile de calças e 

saias. É só isso que vê, pois o olho mágico está a meio metro do chão. Quando está 

observando, movimenta suas mãos como se virasse páginas de um livro, impondo de 

foma delirante ritmo à leitura. Podemos hipotetizar que esses encontros e desencontros 

de calças e saias, sejam para Kien uma metáfora de relações sexuais dando-se neste 

tempo. Ele fica hipnotizado por tal espetáculo parcial. Exausto pela observação, deita e 

pega no sono. Tem um sonho: 
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Kien um vencedor, não numa luta de boxe e sim no entrevero de 

espíritos, sossego, sossego, o farfalhar reconfortante dos livros, 

nenhum ser vivo, nenhuma fera espalhafatosa, nenhuma fêmea 

agressiva, nenhuma saia! O apartamento livre de cadáveres. (...) Luta 

livre entre os olhos. Os dois querem ler. Quem comanda aqui? 

Alguém comprime as pálpebras com os dedos. Para castigá-los 

mandarei fechar vocês dois. Trevas impenetráveis. Felinos na noite. 

Também os animais têm sonhos. Aristóteles sabia tudo isso. Primeira 

biblioteca. Coleção zoológica. A paixão de Zoroastro pelo fogo. (...) 

Prometeu, um demônio. A águia somente lhe devora o fígado. Por que 

não lhe come o fogo? No sexto andar do Theresianum... chamas... 

livros... fuga dos íngremes lances de escada... depressa... depressa... 

com os diabos... congestionamento.... fogo! fogo!... um por todos e 

todos por um... unidos, unidos, unidos... livros, nós todos somos 

livros, vermelho, vermelho... quem está barrando a escada?... Eu 

pergunto. Quero que me respondam! Deixem-me passar... vou abrir o 

caminho para vocês... arremesso-me contra as lanças do inimigo... 

arre... azul... a saia... rígida, dura, uma rocha se eleva ao céu... por 

cima da via láctea... Sírio... cães, sabujos... mordamos o granito... 

dentes quebram, fauces, sangue, sangue...287  
 

 

O sonho de Kien está repleto de signos e elementos de restos diurnos. Não iremos 

nos deter em interpretá-lo, ele é bastante eloquente acerca da vida que Kien está 

atualmente levando. Percebemos que nesse sonho a linguagem é bem mais desconexa 

do que no primeiro sonho do ritual – não há uma história, mas sim pensamentos 

ansiogênicos. O que começa a aparecer são os aspectos relacionados ao fogo e sua 

identificação cada vez maior com seu nome. Quando acorda, dirige-se novamente ao 

olho mágico.  

É nesse momento de crise que começa a irromper uma série de alucinações táteis, 

auditivas e visuais. Um exemplo do que começa a ocorrer: 

 

 

Kien contemplava o crepúsculo que lentamente invadia o corredor. A 

mancha na parede oposta mostrava seu aspecto genuíno. Sombras de 

origem incerta  –  de objetos e não de homens, mas que objetos – 

lançavam-se sobre os ladrilhos, convertendo-se num cinza de matizes 

perigosos, indelicados e assemelhavam-se a uma cor que ele 

absolutamente não desejava especificar, a fim de não estragar a 

nascente manhã. Sem entrar em contato com as sombras, solicitou-

lhes inicialmente com toda cortesia, que dessem o fora ou assumissem 

uma cor diferente. As sombras hesitavam, Kien insistia. Resolveu 

apresentar-lhes um ultimato e ameaçou que caso não o respeitassem, 

cortaria as relações. (...) Repentinamente sairia de uma emboscada, 

arremessando-se contra elas, para despedaçar-lhes com uma única 

machadada a altivez, a presunção, a arrogância e a insolência.
288
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Parece que a fase prodrômica da esquizofrenia começa a se instalar. O que ocorre 

neste momento é a sensação objetiva de que algo está acontecendo, algo que o sujeito 

não sabe nomear, mas que tem uma conotação marcante em sua vida. Os delírios desta 

fase são descritos por Kraepelin da seguinte forma:  

 

 

 Na primeira fase da doença são preferencialmente ideias de pecado 

ou de perseguição, ou tem um caráter sádico ou hipocondríaco. A 

sensação de doença toma aspectos de insanidade; o cérebro está 

<queimado>, reduzido, como se tivesse sido <transformado em 

geleia>, <cheio de água>, a mente é <retirada do cérebro como 

farrapos>; ao doente só lhe resta um <pequeno nó de cérebro>; os 

nervos estão <despedaçados>. A língua é feita de ferro, os pulmões 

estão secos, o sangue está na espinal medula, tem cera no corpo, 

secam-lhe o coração, os ossos perdem a carne, os vasos sanguíneos 

estremecem, ameaçam cair, a espinal medula corre pelos genitais. O 

doente já não é um ser humano, já não tem mais a sua vida, carrega 

uma caveira na sua cabeça, transporta o crânio de um delinqüente, tem 

rugas de palhaço.
289

   
 

 

Segundo Kraepelin as transformações em relação à sintomatologia assustadora da 

demência precoce começam a se operar no mundo externo do doente. O mundo interno 

do sujeito está estilhaçado. Kien começa a experenciar tais sintomas somáticos. A 

seguir, transcrevo um trecho de um delírio somático que começa a apresentar:  

 

 

Sente-se como se houvessem passado fios por todos os poros de sua 

pele; era como se torcendo-os, tivessem feito uma corda; era como se 

essa coisa resistente, sólida, incômoda, se estendesse através do olho 

mágico até o vestíbulo, onde todo um regimento de calças lhe desse 

puxões “Já vou, já vou”, gemia Kien. (...) Homens e mais homens 

desfilavam diante dele. Obrigou-os a voltarem. Não lhes perdoando a 

subserviência às mulheres, lançou-lhes na cara uma série de acusações 

suplementares. Havia ainda tanto o que estudar. (...) Fica permitido 

apenas aquilo que favorece a segurança dos pensamentos. (...) O azul 

não existe. O azul é uma invenção da física. Se o azul existisse, seria a 

cor dos cabelos dos autênticos homicidas.290  
 

 

Kien, ao pensar e sentir-se invadido por tais sensações, tem a comprovação do que 

sente e ri de seus pensamentos, fecha os olhos e pensa no mar, em sua cor azul, logo 
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vem à sua mente a saia azul de Therese, e logo a visão dela entra no quarto trazendo um 

prato de comida. Kien joga-o no chão e questiona a visão que está tendo: 

 

 

– Quem vai mandar a comida é o zelador – replica Kien. O professor 

joga a comida no chão, e começa a imaginar: “A voz ousa assumir 

inflexões impertinentes”. (...) Comporta-se como se tivesse 

ressuscitado da vala comum. Um artista reajuntou os pedaços, um 

grande artista, um gênio, que entende de seu ofício e sabe insuflar nos 

cadáveres seus tons de outrora. 291 
 

 

A negação de Kien acerca do que vê é totalmente delirante. Seu delírio, 

característico em uma psicose paranoide, é associal, não compartilhado. É a verdade 

delirante de um só homem. 

Imerso em dúvidas angustiantes, decide tirar a prova de se o que está vendo é real 

ou não: para isso, corta fora com a faca seu dedo mindinho da mão esquerda. Vê o 

sangue correr, prova-o e satisfaz-se com o gosto, pois tirou a prova. Ouve o som dos 

canários de Pfaff, os pega e esmaga suas pequenas traqueias. Neste momento, tudo se 

movimenta e começa a ondular, a ficar azul: “o movimento dissolve-as em manchas 

azuis. São saias, murmura ele, escondendo-se debaixo da cama. Começa a duvidar de 

sua sanidade mental”.
292

  

O medo de sua condição mental vai aumentando. Ele se abala, há um hiato e logo 

em seguida os delírios vão tomando conta de Kien. A segurança que encontra em seu 

intelecto por vezes ainda garante uma espécie de sobrevida psíquica, para em seguida 

seguir-se um novo abalo, que vai deixando-o cada vez mais desestruturado. 

Quando o irmão de Kien chega vai até o seu apartamento, onde encontra Therese 

e Pfaff. Com eles tem uma atitude severa, pergunta pelo irmão e é informado de que 

este se encontra no apartamento de Pfaff. Chegando lá vê o que resta do irmão: um 

homem em frangalhos, assustado, mas ainda com a conhecida arrogância, 

complementada pela omissão de sua mão com o dedo cortado. 

Georges pede para ver sua mão, vê que lhe falta um dedo, faz um curativo e 

pergunta o que ocorreu. Fica espantado ao saber que o irmão tinha uma esposa, ele que 

sempre foi tão avesso a esse tipo de compromisso. Diz que está interessado em ver sua 

biblioteca e Kien, ainda mantendo uma postura infantil de arrogância, alerta-o que pode 
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haver lá um cadáver e seu malcheiro – a ideia fixa de Kien ainda é mantida em relação à 

morte imaginária da esposa. 

O curioso é que Georges, que é um psiquiatra famoso em Paris, mesmo vendo o 

atual quadro de seu irmão não empreende qualquer diagnóstico. Ele cuida de Kien, quer 

cuidar de sua saúde e de sua situação financeira, mas este não deixa, negando qualquer 

ajuda. Começa a desconfiar de Georges. As impressões de Kien vão ficando cada vez 

mais desconfiadas e ele diz ao irmão: 

 

 

– Por que me olha ininterruptamente desse jeito? – perguntou Kien 

por sua vez. – Está me confundindo com seus pacientes. Minhas 

opiniões científicas você só as entende pela metade, porque lhe falta 

cultura. Não fale tanto assim. Você não me deve nada. Detesto 

adulações. Aristóteles, Confúcio e Kant são indiferentes a você. 

Qualquer mulher interessa mais a você. Se eu tivesse exercido a 

menor influência sobre você, você não seria agora diretor de um asilo 

de idiotas. 

– Ora Peter, você me trata... 

– Trabalho em dez monografias simultaneamente. Quase todas são 

esmiuçamentos de letras, pois é assim que você no seu íntimo, 

qualifica todo e qualquer trabalho de um filólogo. Você ri de 

conceitos. O trabalho e o dever são meros conceitos para você. Você 

crê unicamente em seres humanos, de preferência em fêmeas.293 
 

 

O encontro entre os dois é marcado por um discurso massacrante em relação ao 

irmão mais novo. Kien, quando interpelado pelo irmão acerca de seu casamento secreto, 

rebate suas perguntas fazendo digressões sobre as mulheres no decurso da história. Kien 

está bastante assustado devido às sensações que experimenta e sua paranoia começa a 

ficar mais evidente por meio de seu discurso. 

Não responde a nenhuma pergunta. Em um solilóquio infindável narra a vileza da 

mulher a partir da pintura da Capela Sistina por Michelangelo. A raiva de Kien não tem 

limites. Refere-se arfando a esses fatos pretéritos, que narra da seguinte maneira: 

 

  

Bem no centro do teto da Capela Sistina, Eva é criada da costela de 

Adão. A apresentação desse ato, que converte o recém-iniciado 

melhor dos mundos no pior, tem dimensões menores que a Criação de 

Adão e o pecado original que a ladeiam. O que ali ocorre é um 

processo mesquinho e miserável, pelo qual se priva o homem de sua 

menos valiosa costela; é a cisão que produz dois sexos, dois quais o 

segundo só significa uma parcela do primeiro. E, no entanto, esse 
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pequeno acontecimento acha-se no centro da Criação. Adão está 

dormindo. Se estivesse acordado, fecharia sua costela. Ai dele! O 

fugidio desejo de ter uma companheira tornou-se o seu destino. A 

benevolência de Deus esgotou-se na criação de Adão. A partir de 

então, Ele o tratou como um estranho e não como obra Sua. Fê-lo 

pagar por palavras e estados d‟alma mais fugazes que nuvens e 

obrigou-o a suportar por toda a eternidade as consequências de um 

capricho. Dos caprichos de Adão originaram-se os instintos do gênero 

humano. Ele está dormindo. Deus, o bondoso pai, entregando-se com 

sarcástica brandura a esse trabalho, tira num truque de mágica, Eva do 

corpo dele. Ela coloca apenas um pé no solo. O outro ainda encontra-

se no flanco de Adão. Antes de ser capaz de se ajoelhar, ela já junta as 

mãos. Sua boca murmura uma frase bajuladora. Bajulações 

endereçadas a Deus chamam-se rezas. O que ensinou a Eva a arte de 

rezar não foi a indigência. Ela é prudente. Enquanto Adão dorme, a 

mulher acumula a toda pressa um patrimônio de boas ações. Age 

instintivamente, notando a vaidade de Deus, tão gigantesca como só 

Ele mesmo. Por ocasião dos diversos atos da Criação, Deus veste-se 

diferentemente. Entre uma obra e outra, muda de roupagem. 

Contempla Eva, envolto em um amplo manto a descer em formosas 

dobras. Não vê a beleza da mulher, porque em toda parte só enxerga a 

Si próprio, mas aceita a veneração que ela Lhe tributa. O gesto de Eva 

é ao mesmo tempo humilde e pecaminoso. Desde o primeiro momento 

de sua vida, a mulher se mostra calculadora. Está nua, mas não sente 

vergonha perante Deus, que traja aquele amplo manto. Só se 

envergonhará quando perceber que acaba de fracassar num pecado. 

Adão jaz ali, fatigado, como após uma cópula. Seu sonho é leve. O 

homem sonha com a tristeza que Deus lhe deu de presente. O primeiro 

sonho de um ser humano foi gerado pelo medo à mulher. Quando 

Adão acorda, Deus cruelmente deixa os dois sozinhos. Então a mulher 

há de se ajoelhar diante do homem, com as mãos juntas, tal como fez 

perante Deus, e de seus lábios brotarão as mesmíssimas frases 

bajuladoras. Ela as pronunciará com lealdade nos olhos e ambição de 

mando no coração. Para que ele nunca mais possa passar sem ela. Eva 

o levará à depravação. Adão é mais magnânimo do que Deus. Deus 

ama na Sua Criação somente a Si mesmo. Adão ama Eva, o segundo 

ente, o outro ser, o mal, a desgraça. Perdoa-lhe o fato de ela ser o que 

é, a saber, uma costela sua que cresceu.294  
 

 

Essa passagem é interessante, pois como vimos no capítulo sobre a Secessão, no 

período em que Canetti escreveu o romance Viena era muito influenciada pela ideias de 

Otto Weininger e subsequentemente por Karl Kraus. O temor e o desprezo à mulher não 

ficaram circunscritos somente aos escritos destes autores, Klimt também colaborou com 

esse sentimento. Primeiramente pintou mulheres belíssimas, e mais tarde seres 

femininos híbridos e assutadores. 

Kien ainda acredita que a esposa esteja morta em seu apartamento e alerta 

Georges acerca de fantasmas na biblioteca e do cheiro putrefato de cadáver. Georges 
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então inspeciona a bilioteca e, antes de retornar a Paris, deixa o irmão devidamente 

instalado em sua casa com sua inestimável biblioteca. 

Acreditamos que, com a doença de Kien em curso, o que chamamos de hiatos 

voltam a ser, desta vez, preenchidos. A personagem começa a prescrutar sinais e 

indícios que aparecem por toda parte. Vejamos alguns deles. 

Ao retornar para casa, Kien começa a pensar em Pfaff e a cor vermelha começa a 

ser uma ideia prevalente em seu pensamento. Lembra da cor vermelha por conta da cor 

dos cabelos de Pfaff, depois pensa nos canários em sangue e no fogo. 

 

 

Quatro gaiolas estavam preparadas. Eles, porém, na sua arrogância, 

olhavam com desprezo o povo vil. As marmitas estavam vazias. Eis 

que vieram bandos de codornas, e o povo de Israel teve o que comer. 

Todos os pássaros foram exterminados. As gargantas eram pequeninas 

sob as penas amarelas. [...] Fim do canto a quatro vozes! Em toda a 

parte jorra sangue, sangue espesso, quente. Esses pássaros têm sempre 

febre, o sangue ARDE, e as calças QUEIMAM. Esfregando as calças, 

Kien afastou delas o sangue e o clarão.295 
 

 

Kien entra na cozinha e tem a sensação de que alguém mexeu há pouco tempo em 

uma cadeira. Vê a lata de biscoitos, que lhe parece uma urna crematória. Começa a falar 

sozinho, palavras soltas, sem conexão; seu discurso torna-se reflexo de seu pensamento 

que está prestes a ruir. Dirige-se ao quarto onde Therese dormia, que imagina ser uma 

despensa, e olha para cima: 

 

 

Do teto pendiam presuntos defumados. O assoalho revestia-se de 

rígidos cones de açúcar. Volumosos pães rolavam, chocando-se com 

barris de manteiga. Jarros de leite fincavam-se vigorosamente no 

chão. Os sacos de farinha protegiam a cidade contra um assalto de 

inimigos296  
 

 

As alucinações começam a ficar mais frequentes e seu espírito começa a fraquejar. 

Esta odisseia de Kien parece não ter fim, suas ideias delirantes não findam. 

Segundo Bleuler, o paranoico tem um complexo sistema delirante: 
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As ideias delirantes do paranoico unem-se de acordo com um 

determinado contexto lógico para formar um “sistema delirante” total. 

(As ideias delirantes dos esquizofrênicos e no caso de doentes 

cerebrais são, via de regra, muito mais desconexas). A perda da lógica 

e a vinculação com a realidade tornam-se nitidamente manifestas.
297

  
 

 

O pensamento delirante de Kien parece estar em consonância com as conclusões 

de Bleuler. Este estado de coisas ainda está descrito na semiologia de Bleuler que 

obedece aos seguintes critérios, vejamos: “A certeza do delírio, a vinculação com ideias 

mórbidas de autorreferência, a vinculação com ilusões mnésicas, o fato de o mesmo 

delírio ser aplicado às situações mais diversas”.
298

 Acerca da certeza do delírio, Bleuler 

diz que para o paranoico não existe qualquer possibilidade de duvidar da qualidade das 

representações paranoicas que o acometem, não existem brechas para nenhum tipo de 

razão ou lógica reais, a não ser a lógica paranoica.  

Quanto às ideias de auto-referência, são entendidas pelo paranoico como sinais 

endereçados diretamente a ele. Fatos fortuitos, vozes, falas entre pessoas que não 

conhece, sons, imagens, palavras, enfim, toda sorte de uma constelação que parece ter 

sido construída propositalmente para o paranoide. 

Kien têm algumas das características que Olievenstein descreve em sua obra 

acerca do homem paranoico; para o autor, o que a distingue é a passagem ao ato. Kien, 

como veremos, empreende esta passagem. Acerca do modus vivendi do paranoico, o 

autor assevera o seguinte: 

 

 

Destituído de poder, o homem paranoide possui a fragilidade do 

vidro! Tem a transparência do vidro e a sua faculdade de se quebrar, 

de já estar ou de estar em perigo de rachar. Por um lado, o paranoide 

possui uma visão clara de tudo e, por outro, as rachas do vidro 

impossibilitam-lhe a visão total. É neste paradoxo de fragilidade 

combinada com força que vive o homem paranoide, que começa por 

constatar estupefacto o medo que produz para depois o utilizar como 

arma defensiva e, gradualmente, ofensiva.
299

 
 

 

As palavras de Olievenstein encaixam-se em nossa concepção no modus como 

Kien começa a defender-se dos objetos persecutórios que avista, desde o mais tímido 
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indício, até ao mais aterrorizante. A aspereza da personagem encontra eco nas palavras 

do autor em referência:  

 

 

Este homem, tão duro, tão rígido, nada mais é do que um horrível 

tímido que não ousa sequer perguntar as horas na rua, exprimir sua 

opinião e revelar sua existência, mesmo quando tem razão, quando os 

seus argumentos revelam bom senso e uma inteligência aguda.
300

 

 

 

No correr das horas, Kien começa seu calvário. Empreende uma viagem dentro da 

noite que não terá volta. Suas alucinações das iguarias desfazem-se rapidamente e um 

pensamento cola em sua mente com a velocidade da luz: “INCÊNDIO NA 

BIBLIOTECA”
301

. Tem início uma agitação psicomotora em Kien, que começa a 

revolver velhos jornais, e letras vão saltando à sua frente; primeiramente vem a letra A, 

depois o S, e ele compõe a palavra Assassínio. Outra manchete lhe salta aos olhos, 

incêndio. 

O mundo do paranoico remete-nos àquilo que Tausk desenvolve numa de suas 

obras a respeito da esquizofrenia e do esquizofrênico. O autor acredita que o 

esquizofrênico percebe o mundo como uma máquina que lhe fornece indícios e pistas, 

que o influencia, para que ele, de acordo com tal influência delirante, os vá juntando. Os 

pedaços são os mais diferentes possíveis. Assim Tausk define essa característica: 

 

 

O aparato de influenciar na esquizofenia é uma máquina de natureza 

mística. Apenas por alusões podem indicar sua estrutura. Compõem-se 

de caixas, manivelas, alavancas, fios, botões, geradores etc. Os 

enfermos buscam adivinhar, recorrendo aos conhecimentos técnicos 

que possuem.
302

   
 

 

O aparato de que fala Tausk parece não ter sido concluído a tempo; o mundo de 

Kien começa a soçobrar. É bem verdade que ele busca aqui e ali elementos para 

fundamentar seu delírio e convicção, mas estes não são ainda formados por peças e 

objetos, mas sim por restos, palavras, lembranças, sensações e sentimentos. 

Vem à baila lembranças do Theresianum, do anão e seus cupinchas, de Therese e 

sua saia, e todos estes objetos começam a acossá-lo. Pensa nos livros do Theresianum. 
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Ouve gritos, pedidos de socorro de sua claraboia na biblioteca. Ouve esses estranhos 

sons, parecem vir do Theresianum. Kien sobe numa escada para poder ouvir e imagina 

serem os livros gritando, pedindo socorro, mas não se fia nestes.  

Para Canetti, a paranoia é uma doença do poder. Ao analisar o Caso Schreber, o 

autor desenvolve hipóteses interessantes em relação ao tema: 

 

 

Não há como rejeitar a suposição de que, por trás de toda paranoia, 

bem como de todo poder, encontra-se uma mesma e profunda 

tendência: o desejo de afastar os outros do caminho, a fim de ser o 

único; ou, na formulação mais branda e frequentemente admitida, o 

desejo de servir-se dos outros a fim de, com seu auxílio, vir a ser o 

único.
303

  

 

 

As impressões de Canetti são análogas aos estranhos acontecimentos que Kien 

contempla de maneira assustadora. Se o autor assevera que o paranoico quer ser o único, 

este desejo tem nuances mais profundas do que tão somente o poder. Tal busca pode ser 

feita por caminhos tortuosos e difíceis. Ser o único significa também não pertencer, 

estar alheio a outrem, estar fora do mundo. 

Kien sente em seu corpo e em sua mente as potentes forças de seu mundo interno 

vindo à tona:  

  

 

Alguém beliscava-o. Desnudavam-no completamente. Revistaram-lhe 

os bolsos. (...) Rubras figuras, grossas, túrgidas, cresciam a seu redor. 

Entre elas achava-se o zelador. O cadáver tentava falar. Ele não 

prestava atenção. (...). “Como se chama”? Doutor Peter Kien. “De 

profissão”? O maior sinólogo vivo. Impossível. Juro. Matei-a. 

Respeite-o. Ele é uma celebridade. Onde está o dinheiro? Não sou 

ladrão! Assassino e ladrão. “Só assassino, só assassino”.304 
 

 

O que parecem ser restos diurnos de um pesadelo, na verdade são pensamentos 

conflitantes resultantes das experiências traumáticas de Kien e de sua psicose paranoide. 

Seus pensamentos orbitam em torno do fogo. Pega uma caixa de fósforos, acende 

um, encosta no tapete, vê a cor vermelha, apaga este e acende outro numa repetição 

interminável. Têm início suas alucinações auditivas: pensa que batem à sua porta e do 

outro lado desta estão a polícia, porcos carbonizados, o exército, carros blindados... Os 
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objetos persecutórios vêm de toda parte, até mesmo dos livros, que ganham vida no 

delírio de Kien. As letras parecem orbitar em torno de uma galáxia: esta é Kien, que 

observa a sua volta bizarra dança de caracteres negros.  

Apanha então um livro para tentar ler, quem sabe com o intuito de apaziguar sua 

mente, e ocorre o estranho evento: 

 

 

Abre o livro. Bate-o com a palma da mão. Batem onze horas, Agora 

apanhei você. Leia! Deixe! Não. Saia daí! Ai! Da primeira linha 

desprende-se uma vara que lhe golpeia a orelha! As letras são de 

chumbo. Isso dói. Golpe! Outro Golpe! Mais um! Uma nota ao pé da 

página aplica-lhe um pontapé. Cada vez mais. Cambaleia. Linhas e 

páginas inteiras, tudo o acossa. Sacodem-no, surram-no, atormentam-

no, jogam-no uns nos braços dos outros. Larguem-me! Maldita corja! 

Socorro! Georges! Socorro! Georges!305 
 

 

Pela segunda vez pede socorro ao irmão. As duas vezes são muito peculiares: a 

primeira no cartório, em frente ao juiz, e a segunda neste momento em que a loucura 

está manifesta.  

A grande ironia é que Georges, antes de ser psiquiatra, fora ginecologista. 

Portanto, as defesas de Kien com toda sua erudição quando está na presença do irmão 

têm o propósito de desmerecer o saber de Georges. Pois podemos inferir que este, além 

de entender de mulheres, entendia também de loucos. Essa curiosa dualidade, mulher e 

loucura, eram os objetos mais preementes na vida Kien no atual momento. Sua 

intelectualidade não tinha armas para lidar com isso. Pensa que o irmão quer sua 

biblioteca e assevera que ele nunca a terá. 

A paródia da razão continua:  

 

 

Um uxoricida! ASSASSÍNIO E INCÊNDIO. Em todos os jornais. 

Condenado à prisão perpétua... morta e... dança dos mortos... herança 

milionária...bezerro de ouro... quem acha encaixa... chore... adeus... 

não... unidos... até que a morte os separe... MORTE NAS CHAMAS... 

Voraz... devorado pelas CHAMAS... arde... DESEJO ARDENTE... 

FOGO, FOGO, FOGO!306  
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Imagina ver o irmão à sua frente, tenta bater nele com um livro, as batidas na 

porta não cessam nunca, os sons de porcos grunhindo tornam-se mais altos, os livros 

começam a despencar das prateleiras, protege-se com um livro, em vão, o anão, a 

corcova, sinos começam a badalar, badalam por conta de um casamento ou de um 

incêndio?  

Apanha os jornais que jazem no chão, faz bolas, ateia fogo a elas, crepitam por 

todos os cantos, a epopeia de seu delírio começa a ter fim... “Recoloca a escada no 

centro da sala, no mesmo lugar de antes. Sobe até o sexto degrau, observa o fogo, 

espera. Quando as labaredas finalmente o alcançam, solta uma gargalhada tão 

estrondosa como nunca soltara em toda sua vida”.
307

  

A vida de Kien termina assim, em suicídio, numa drástica passagem ao ato. A 

maneira que conseguiu lidar com seus fantasmas foi purificando-os por meio do fogo. 

Uniu-se em definitivo a seus objetos de amor, os livros. 

Esta foi a Ilíada de Kien. Este adorava os gregos, em especial Ulisses, a quem 

chamava de engenhoso. A viagem de Ulisses narrada por Homero tem duas partes, a ida 

(Ilíada) e a volta, sua Odisseia. Ao contrário de Ulisses, Peter Kien percorre um 

caminho só de ida, sem retorno.  

 

 

470 Durante nove noites vigiaram a meu lado toda a noite: vigiaram-

me por turnos, e nunca o fogo chegou a esmorecer, nem aquele que 

estava sob o alpendre do pátio de bela cerca, nem o que estava no 

pórtico perto da porta do meu quarto. Mas quando sobreveio a 

escuridão da décima noite, foi então que sai, arrombando as portas 

bem cerradas do quarto e galguei sem dificuldade a cerca do pátio, 

passando despercebido aos guardas e as servas.308 
 

 

Talvez nas palavras de Homero poderia ter sido possível outro final para o nem 

tão engenhoso Peter Kien. 
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7. Considerações Finais 

 

 

 
Ao longo dessas páginas, procuramos desenvolver uma estrutura que 

contemplasse aspectos políticos, sociais e históricos do universo austrogermânico. A 

leitura empreendida teve o propósito de apresentar a loucura que acomete a principal 

personagem da obra Auto-de-Fé, Peter Kien. A partir dessa premissa e através do 

percurso histórico que fizemos, fomos percebendo que os aspectos relacionados à 

loucura, ou desrazão, estão presentes não somente no que tange a teorias psiquiátricas 

ou psicanalíticas. A loucura está inscrita na história do homem desde tempos 

imemoriais. 

O que surge ante a tal questionamento acerca dos desvarios e desatinos do homem 

inserido em determinado contexto, ao longo de nossas reflexões: podemos chamar uma 

sociedade ou período histórico de louco? Vários problemas adviriam de tal pergunta. 

Ficamos com um deles. 

 O que acreditamos é que diferentes épocas suscitam diferentes estados d‟alma 

nos sujeitos e que certos momentos históricos podem suscitar estados que podemos 

chamar, ao menos, de desarrazoados.  

Se a loucura é um fato humano, por vezes um estado transitório ou permanente, o 

fato é que esta vem à tona nas mais distintas ocasiões, motivada por questões 

inconscientes e também traumáticas, como vimos no caso do professor Kien.  

A história cultural alemã entrelaça-se com seus movimentos artísticos e políticos. 

Nos primeiros, supomos, consegue-se por meio da arte expressar os aspectos mais 

dissonantes do zeitgeist onde estão inseridos. No Romantismo Alemão, vimos como as 

categorias estéticas ainda estavam profundamente enraizadas no que os alemães daquele 

período chamavam de belo e sublime. Essa característica atrelava-se à maneira grega de 

conceber a arte, principalmente no que diz respeito ao aspecto apolíneo.  

As insatisfações de alguns autores do período, como Johan Gottfried Herder, 

contribuíram para que o pensamento e a estética romântica começassem a modificar-se, 

sobretudo com relação aos mitos gregos – estes tiveram obviamente um papel 

inquestionável para a criação dos artistas românticos. As vozes de alguns deles, 

sobretudo o próprio Herder, Schiller e os irmãos Schlegel, começaram a se fazerem 

ouvir, principalmente nos centros culturais alemães. 

Estes artistas queriam criar algo novo, que proporcionasse uma revolução por 

meio da arte, em especial a literatura. Eles conseguiram. Juntamente com outros como 
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E.T.A Hoffmann, Hugo von  Hoffmannstahl, Ludwig Tieck e Friedrich Schiller 

iniciaram um novo momento dentro na literatura alemã. 

Com eles, as temáticas literárias começaram a modificar-se, privilegiando-se 

aspectos místicos, soturnos, etéreos e mágicos. Este tipo de literatura fez muito sucesso 

pois aproximava-se das questões subjetivas dos leitores. Com este movimento, o 

aspecto mais trivial do dia-a-dia passava a ganhar contornos de mistério. 

É neste período que a loucura vai ganhando terreno na criação artística. As obras 

do Romantismo são carregadas de eventos da ordem do delírio e da loucura; vide, por 

exemplo, o trabalho de Hoffmann.  

A loucura estará ainda mais presente no movimento expressionista alemão. Neste 

período, que tem seu início por volta do final do século XIX, os artistas utilizaram a 

subjetividade dilacerada do homem em sua criação. Suas obras têm amplo espectro, não 

se resumindo somente às artes plásticas ou à poesia. A subjetividade dilacerada da qual 

trata o Expressionismo era o modo dos artistas expressarem seus temores e inquietações 

mais profundos. Não se trata tão somente de temores arcaicos, mas sim de temores de 

ordem histórica; ou seja, do cotidiano, do espírito de uma época. 

Os artistas expressionistas estavam literalmente no olho do furacão. Muitos eram 

cidadãos da República de Weimar – caricatura do esplendor que fora a Alemanha de 

outrora, da época do Império. De alguma forma, esses artistas são filhos da Guerra e de 

Weimar. Toda a loucura resultante da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial 

foi transformada em arte e denúncia de um mundo em ruínas que, não obstante, se 

encaminha mais uma vez para o abismo. 

Assim, a obra de Elias Canetti, na nossa perspectiva, é fruto do encadeamento 

histórico que parte do Romantismo Alemão e passa pelo Expressionismo, até chegar à 

Secessão Vienense. 

O último movimento também foi de suma importância para o desenvolvimento de 

nossa reflexão. Viena é considerada por muitos como a capital onde tem início o 

advento da modernidade. Em contrapartida, é também a capital onde o Partido Nacional 

Socialista Alemão fará sua entrada triunfal após à Anschluss
309

 (anexação da Áustria)  

décadas depois, mais precisamente em 1938. 

A Viena de Ludwig Wittgenstein, Oskar Kokoshka, Arnold Schoenberg, Arthur 

Schnitzler, Gustav Klimt, Robert Musil, Hermann Broch, Gustav Mahler, Joseph Roth e 

Sigmund Freud, dentre outros, será o contraponto de microcosmo em que as questões 
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que se referem à arte e à loucura serão impressionantes. Viena, em alguns aspectos, 

estava à frente de seu tempo; em outros, no entanto, estava cristalizada, como um totem 

em meio a uma civilização cambiante e cosmopolita. 

O universo desses movimentos, exceto o do Romantismo, foi presenciado por 

Canetti. A Berlim expressionista, com seus ambientes decadentes e intelectuais e Viena 

com suas luzes imperiais a bruxulear – Canetti empreendeu uma observação 

verdadeiramente acurada dos fenômenos que o circundavam. 

Acreditamos que esse conjunto de características históricas tenham contribuído 

para que Elias Canetti construísse sua obra, na qual figuram todos esses aspectos 

contextuais. Possivelmente, o autor deixou-se afetar frente a cidades e países tão 

díspares. Mas, apesar das diferenças, esses contextos tinham em comum principalmente 

uma riqueza cultural muito grande e também certa sedução pelo que havia de mais 

discrepante ou louco.  

Acreditamos, portanto, que o percurso que fizemos para chegar ao professor Peter 

Kien foi importante, pois ele encarna em si vários signos. Estão presentes nele a figura 

do intelectual recluso e a do homem sem topos. Esta, especialmente, reflete 

metaforicamente a condição de muitos dos artistas berlinenses e vienenses, em sua 

maioria judeus, que viviam sob o signo da incerteza e do medo, mas ainda assim 

criavam e deixavam sua marca profunda, plena de riqueza atemporal. 

No estudo da obra de Canetti houve muitos aspectos tentadores, porém tivemos 

que fazer algumas escolhas. Nosso percurso foi feito com o intuito de chegar ao 

universo de Peter Kien.  

Partindo dos pressupostos históricos e psicanalíticos, procuramos dar uma 

fisionomia da patologia que o acomete. Podemos inferir que a loucura de Kien é fruto 

de uma personalidade deveras obsessiva. As raízes de seus desatinos começam a se 

esboçar a partir de desdobramentos em relação à sua escolha afetiva, que resultam num 

casamento permeado por diálogos da esfera do absurdo. 

Esta é uma possível explicação, acerca do pathos que começa a assombrar Kien, 

aliada a algumas pistas que Canetti salpica em sua obra, mostrando um homem com 

uma personalidade frágil prestes a ruir.  

A psicose paranoide que o acomete é oriunda de um sistema defensivo que vai se 

liquifazendo aos poucos. A cada abalo que Kien sofre, ele se desestrutura um pouco, até 

seu comportamento motivado pelos fantasmas da loucura, impulsioná-lo à um acting-

out, fatal.  
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Enfim, entendo que a loucura de Peter Kien não é resultado somente deste 

processo, mas também de um modelo de sociedade que explicitamos nos capítulos que 

precedem o estudo de caso. 

Canetti, como poucos, conseguiu fazer um diagnóstico sinistro de coisas que 

estavam por vir, além de demonstrar metaforicamente a agon (luta) de um homem que 

só consegue empunhar de maneira pífia sua espada bruxuleante da razão. 

Podemos pensar ainda que Kien, com seu final trágico, em chamas, tenha sido 

uma vítima daquilo que viria em breve. A razão, em detrimento de um mundo de 

loucos, fatalmente irá soçobrar – foi assim com Kien na ficção, e com muitos outros nas 

páginas da história. Estes últimos, se não sucumbiram à desrazão, infelizmente 

trouxeram em seu espírito marcas de um tempo que se inscreve no sombrio panteão da 

loucura. 
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Apêndice: Resumo de Auto-de-Fé 

 
 

 

Auto-de-Fé (1935) 

 

O livro de Elias Canetti foi publicado em 1935 com o título de Die Blendung e, como já 

vimos, a posteriori foi cunhado como Auto-de-Fé em alguns países. O romance de 

quase 700 páginas foi distribuído em três capítulos principais. O primeiro leva o título 

Uma cabeça sem mundo, o segundo, Um mundo sem cabeça e o terceiro, Um mundo na 

cabeça.  

 

 

Uma cabeça sem mundo 

 

Esta é a história de um dos maiores eruditos do ocidente, o sinólogo Peter Kien. 

Quarenta anos, austríaco, poliglota, fala mais de doze idiomas orientais e tantos outros 

ocidentais, avesso a bajulações e convites do mundo acadêmico, Kien evita todo e 

qualquer contato humano. Seus pensamentos orbitam em torno dos livros que possui e 

daqueles que não possui. Sua paixão pelos livros ultrapassa todo e qualquer limite, seja 

ele financeiro, humano ou sexual. Mulheres e crianças não o sensibilizam: 

 

 

Crianças fazem barulho e requerem atenção. É preciso uma mulher 

para cuidar delas. Para crianças é necessário uma mãe... mas qual 

delas se contentaria com esse papel precípuo? Em primeiro lugar, 

cada mãe é também uma mulher, com exigências que um autêntico 

erudito não pode atender.
310

 

 

 

O leitmotiv de Kien desde o princípio da história baseia-se no amor pelos livros, 

na solidão e no silêncio. Sujeito bastante regrado toma o café da manhã preparado por 

sua governanta e sai com uma bolsa de livros pelas ruas da cidade a fim de levá-los para 

um passeio e visitar livrarias que ainda não conhece. Kien sai de casa portando a pasta e 

um mapa onde faz pequenas cruzes indicando as livrarias que já visitou. O professor 

Kien sente imenso prazer ao sentir os livros comprimindo suas costelas – comprimir 

                                                 
310
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suas costelas não era tarefa difícil, uma vez que era macérrimo e saía com um capote 

bastante puído. 

Kien tinha extremo cuidado com essa sua acompanhante“a pasta”. Cuidava para 

que não caísse de maneira a causar algum dano aos seus livros e prestava demasiada 

atenção no fecho, para que este não se abrisse enquanto perambulava pelas ruas da 

cidade. Sua compleição física era composta basicamente de duas características: 

magreza e altura. Ao andar pela rua, não olhava nem se detinha em nenhum transeunte, 

só prestava atenção às vezes a conversas de outrem. Porém o que escutava na rua tinha 

destino certo, um pequeno caderno chamado Disparates. Neste livro, anotava tudo que 

queria esquecer, incluindo hora, local e data.  

Certa vez ocorre um episódio na rua em que um cidadão com manifesta educação 

pede-lhe uma informação. Kien o ignora e não emite qualquer som – sua postura lembra 

um monolito. O homem fica fulo ante a impassividade de Kien e dirige-se a outro 

cidadão, que tem com ele a mesma atitude que Kien manifestou. Este pensa: 

“Aproximamo-nos da verdade, apartando-nos dos homens”.
311

 Acerca desse cidadão 

que teve comportamento similar ao seu, o professor diz para si mesmo: “Entre milhares 

de pessoas um caráter capaz de resistir às casualidades”.
312

 E complementa: “Perder-

se em palavreado é o pior perigo que pode ameaçar um sábio”.
313

 Para Kien, todos os 

homens eram mentirosos, por isso afastava-se e nem os olhava.  

Gabava-se por ser capaz de aproximar-se de uma vitrine de livros e ler os títulos a 

uma certa distância. Os olhos, para ele, atestavam sua sanidade; um de seus maiores 

medos era ficar cego. Quando avistava um cego na rua pedindo esmolas sempre 

ajudava, dizia a sim mesmo que se mataria caso a cegueira o ameaçasse. Quando lavava 

os olhos pela manhã, evitava que gotas tocassem suas pálpebras... Esses pensamentos 

faziam-no rememorar eventos pretéritos, páginas da história onde pudesse consolar-se. 

Lembrava-se de tempos remotos antes de Cristo, pensava em Eratóstenes, o 

bibliotecário de Alexandria, que tinha à sua disposição oitenta mil rolos e que aos 

oitenta anos quando percebe que sua visão começa a traí-lo despede-se de seus 

discípulos e amigos, agradecendo-os e em seguida morrendo de inanição. Tal 

pensamento proporcionava-lhe consolo uma vez que ele, com vinte e cinco mil volumes 

em sua biblioteca, também seguiria os passos de Eratóstenes quando chegasse o 

momento. 

                                                 
311
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Quando tinha nove anos de idade, Kien queria ter uma livraria. Este desejo fez 

com que em determinado dia não voltasse para casa. O menino entrou na maior livraria 

da cidade, onde havia seis estantes repletas de livros, e de pronto pôs-se a chorar 

alegando que queria ir ao banheiro. Quando voltou do banheiro, após ser consolado, 

perguntou se poderia ajudar em alguma coisa. Os vendedores começaram a falar com 

ele e perceberam que o menino conhecia muitos livros, e após algumas explicações 

pediram-lhe que levasse um pacote para um determinado endereço. Quando retorna à 

livraria, furtivamente esconde-se no banheiro.  

Esperou certo tempo até que todos os funcionários tivessem ido para casa e, 

quando estava tudo tranquilo, sai de seu esconderijo. Já era noite. Dirige-se às 

prateleiras de livros. O lugar excita-o sobremaneira, e ele faz as contas de quantos anos 

uma pessoa levaria para ler todos aqueles livros sem precisar ir à escola. Da rua surgem 

sombras alongadas, estimuladas pelas luzes da cidade, e estendem-se pelo chão da 

livraria. O menino imagina: “Existem fantasmas de fato”
314

. Com medo, esconde-se 

atrás do balcão e começa a ouvir os fantasmas virarem as páginas: “Liam tão depressa 

como ele. Poderia habituar-se a eles mas eram dez mil dos quais um ou outro poderia 

mordê-lo. Fantasmas irritam-se quando alguém os roça, pensam que a pessoa zomba 

deles”. 
315

 

Peter adormece e não percebe quando abrem a loja. Os funcionários tentam 

acordá-lo, porém ele finge dormir e quando “resolve” acordar o faz aos berros – o 

pequeno Kien mente dizendo que fora trancado pelos funcionários. O dono da livraria 

pergunta-lhe seu nome e pede aos funcionários que o levem para casa. Lá chegando, o 

pequeno diabrete é recebido pela mãe e esta aceita as desculpas dos funcionários que 

admitem ter havido uma situação particular. 

O mentiroso de outrora, na vida adulta, possui não só a maior biblioteca privada 

da cidade como um nome singular. 

A vida acadêmica para Kien, sobretudo a de seus pares, era da ordem do 

desprezível. Não tencionava participar daquela algaravia desproporcional. Kien já havia 

vivido neste meio, mas após alguns anos preferiu viver uma vida mais solipsista de 

retidão e de trabalho árduo e incessante. Há mais de dez anos recusava convites. Porém 

seu compromisso era outro: “aos trinta anos fez uma concessão sem ter feito testamento, 
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legou o crânio com tudo que contivesse a um instituto especializado em pesquisas do 

cérebro.”
316

  

Suas preocupações eram sempre concernentes ao saber – e para que pudesse 

adquirir o saber de forma adequada, Kien pensava em alguém que pudesse cuidar de seu 

apartamento. Ou melhor, alguém que cuidasse de seus livros. Coloca o seguinte anúncio 

no periódico Tagblatt: 

 

 

Estudioso, com biblioteca de invulgar magnitude, procura governanta 

de responsabilidade. Somente devem candidatar-se pessoas do mais 

elevado caráter. Favor não se apresentar quem não estiver em 

condições. Salário em aberto.
317

  

 

 

Quando o anúncio é colocado, a governanta Therese Krumbholz “era moça ainda, 

não tinha nem quarenta e oito anos”.
318

 Kien, quando a admite, percebe-a como uma 

pessoa bastante tímida e simples e faz inúmeras ressalvas sobre como deveriam ser 

limpos os livros e como deveria agir para que a tranquilidade imperasse. Alertou-a que 

era expressamente proibido a qualquer pessoa estranha entrar no apartamento e 

principalmente dirigir-se à biblioteca. Os deveres de Therese seriam os seguintes, como 

ele lhe explica: “„Diariamente tira o pó numa sala, de cima para baixo. No quarto dia, 

a senhora termina o ciclo. No quinto, volta a trabalhar na primeira peça. Sente-se 

capaz de assumir este compromisso‟”?
319

 E Therese responde: “„acho que sim‟”.
320

 

Despediu-se dela e quando tencionava fechar a porta foi indagado por Therese: 

“„E quanto ao ordenado?‟”, “„Quanto quiser‟, disse negligentemente e bateu a 

porta”
321

. Kien estava satisfeito; sua vida, seus horários seriam respeitados. Por hábito, 

fazia suas refeições junto à escrivaninha. Entre uma garfada e outra, pensava com seus 

botões: “A consciência deve ser conservada para pensamentos genuínos, que são seu 

alimento. Num estado de inconsciência, estes não podem existir, ao passo que mastigar 

e digerir são processos automáticos”.
322

  

O professor Kien levantava-se pontualmente às seis horas da manhã. Sua higiene 

pessoal não levava muito tempo. Possuía um carro-lavatório – tinha pavor de móveis, 
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dormia em um sofá-cama que era separado do ambiente por um biombo. Em relação ao 

carro-lavatório: “era uma invenção sua, feita para que aquela coisa nojenta 

desaparecesse imediatamente após o uso”.
323

  

Kien trabalhava em uma enorme escrivaninha que odiava, pois: 

 

 

o móvel emitia um assobio estridente. Kien, ainda que 

abominasse quaisquer ruídos, não modificava tal peculiaridade 

do antiquíssimo móvel, para que a governanta notasse 

imediatamente a presença de ladrões, se ele por acaso não 

estivesse em casa.
324

  
 

 

Ele acordava às seis e saía de seu escritório às oito horas. Por conta disso, as 

racionalizações de Therese iam longe; pensava que talvez seu patrão estivesse rezando 

ou fazendo alguma vergonha, porém tal pensamento era descartado uma vez que ela 

também não era adepta destas práticas. Tinha repulsa por aquela malta que frequentava 

igrejas, principalmente a mendicância, e perguntava-se: “Para que rezar? Uma pessoa 

decente não necessita de orações”.
325

 Com a forma e o conteúdo de seus pensamentos, 

Therese achava-se muito decente, uma vez que não rezava. Não se importava se o 

patrão rezasse ou não, negócios alheios não lhe interessavam: “As mulheres de hoje 

costumam fazê-lo. Metem o nariz em tudo”.
326

  

Quando Kien saía, Therese “perscrutava os recintos confinados a ela. Supunha a 

existência de algum vício secreto. Qual, não sabia dizer. Primeiramente pensou que 

houvesse num baú um cadáver de mulher”.
327

 Investigou durante meses cada aposento, 

em busca de um suposto crime ou corpo – nunca ultrapassava um horário prefixado, e 

em suas incursões em relação ao ao tal crime não obteve qualquer êxito. Lamentava não 

ter um amigo na polícia para elucidar esse mistério. Acreditava piamente que alguma 

coisa ocultava-se por trás dos livros. 

Quando saía pela manhã, Kien selecionava cinco obras: quatro tomos pequenos e 

um grande. Para selecioná-los, subia em uma escada que representava-lhe um enorme 

perigo, uma vez que tinha pernas demasiado longas e finas e a escada não era grande. 

Certa vez quase caiu ao procurar por um livro. A governanta, que espiava de outro 

cômodo, tiritava e prendia a respiração por presenciar o malabarismo do professor, e o 
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mistério de seu modus operandi ao selecionar os livros. Kien, depois de sua quase 

queda, pensa: “Se caísse, sería o fim desse vício”.
328

 

Therese não gosta do comportamento do professor: ele mal se dirige a ela, não se 

preocupa em dormir em uma cama, nunca ri, é praticamente um mudo... possivelmente 

deverá ter muito dinheiro, pensa. Um homem desses teria de estar preso, pois gastar um 

dinheirão com livros? Ela lhe mostrará que é honesta: “Será que ele pensa que pode 

enganar todo mundo?”
329

 Pensou até em pedir demissão, porém em seguida refutou tal 

ideia, já que era uma mulher simples que sequer conhecia os limites da cidade. Não 

passeava nem viajava por medo de perder-se em terras desconhecidas, sua vida social 

era empobrecida, não tinha amigos e pouco sabia das coisas da vida. 

Após a atitude tresloucada do professor que acabara de presenciar resolveu ficar, 

afinal: “De qualquer jeito, todo mundo explora a gente. Os preços aumentam a cada 

dia, e as coisas não são mais como antes”.
330

  

Durante a semana, para Kien, o tom das coisas era sempre o mesmo: levantar-se, 

pegar os livros, colocá-los na bolsa, levá-los a um passeio, voltar para casa, fazer suas 

refeições e enfurnar-se em sua biblioteca. Já domingo era um dia fastioso para ele, 

quando algumas meditações tomavam corpo em sua cabeça. Acreditava que neste dia as 

pessoas dormiam um pouco mais e depois vestiam suas melhores roupas: “Passam 

religiosamente diante do espelho as primeiras horas do dia. Nas restantes, recuperam-

se de suas carrancas, olhando as dos outros. Na verdade, cada um se acha com melhor 

aspecto que o outro, e para tirar a prova misturam-se com seus semelhantes”.
331

 Kien 

achava que durante a semana as pessoas agitavam-se para ganhar o pão, e aos domingos 

agitavam-se de graça. 

Desde cedo, Kien possuía uma paixão pelos livros, porém o que mais admirava 

era o espírito reto e justo dos orientais, a saber: chineses e hindus. Comparava-se a eles 

em sua determinação e empenho, e tudo aquilo que não fosse da ordem das mais altas 

esferas do intelecto não lhe interessava. 

Ele construía digressões a respeito do empenho dos aprendizes chineses e 

principalmente acerca da obediência que tinham para com seus mestres. O professor às 

vezes gostava de falar da história das ideias e do homem para Therese, mesmo que ela 

não entendesse nada. Em certa feita, a governanta perguntou-lhe o porquê de tantos 

livros. Ato contínuo, após tal pergunta, Therese pede-lhe um livro para ler. 
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Seu pedido fez com que o professor Kien ficasse completamente desconcertado. 

Pensou: “Mas espanar e ler são coisas diferentes. Essa mulher tinha dedos muito 

grossos e duros. Papel delicado requer tratamento delicado”. E continua, “E quem 

garante que ela sabe ler? Já passou dos cinquenta e não aproveitou bem o seu 

tempo”
332

.  

Em sua cabeça, ficou matutando que raio de livro emprestaria a ela. 

Nessa noite teve um sonho muito angustiante. Havia em seu sonho um homem 

confinado no topo de um templo que se defendia, com um pedaço de pau, de duas feras 

que vinham de ambos os lados. As feras estavam enfeitadas com fitas de várias cores. O 

céu estava pesado; este encolhera e colocara no bolso as estrelas. Esferas de vidro 

vinham do céu e rebentavam-se no chão em milhares de cacos. A faina não se alterava, 

o prisioneiro de cansaço e enfado bocejou. Por acaso o prisioneiro olhou os pés das 

feras e percebeu que eram humanos: 

 

 

Imaginem, disse consigo mesmo o espectador, um cavalheiro alto e 

culto. São sacerdotes mexicanos, oferecendo um sacrifício. Estão 

representando uma comédia sacra. A vítima sabe muito bem que 

deverá morrer. Os sacerdotes estão fantasiados de feras mas eu os 

reconheço.333  

 

 

Subitamente, uma das feras enterra no coração da vítima uma cunha de pedra. 

Apavorado, Kien fecha os olhos, imaginando que o sangue jorrará abundantemente. Eis 

que do coração salta um livro, depois outro, e assim sucessivamente. Estes caem no 

chão e tornam-se presas fáceis do sangue que se transformou em fogo. “„Feche o peito!‟ 

Exorta Kien à vítima. O prisioneiro compreende-o. Num puxão violento, desembaraça-

se das amarras e com ambas as mãos protege o coração. Kien respira aliviado”.
334

 

Mas eis que a vítima abre o peito e deste jorram livros aos milhares, que o fogo 

acaricia. Individualmente os livros clamam, pedem socorro, ardem, Kien tenta alcançá-

los mas está demasiado longe, mais do que parecia. Sente muita raiva, gostaria de se 

matar. “Aqueles animais miseráveis! Já ouvi falar de imolações de criaturas humanas. 

Mas livros, livros!”
335

. A fogueira está enorme e Kien xinga a sim mesmo por não entrar 

nela, e ao mesmo tempo questiona-se por estar se xingando. Quando tenta apanhar os 
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livros, estes transformam-se em homens que vêm de todos os lados. Kien prefere salvar 

os livros e não os homens, mas estes aferram-se a ele com toda a força.  

Eis que, vinda das alturas, um voz brada: “Aqui não há livros.Tudo é vaidade”.
336

 

Aos poucos, Kien desvencilha-se do populacho em chamas e começa a andar, até que vê 

a si mesmo em passos de dança. Sente o cheiro de carne queimada, está em Roma e de 

súbito os homens transformam-se novamente em livros. Kien joga-se dessa vez ao fogo 

enquanto procura pelos livros, e nesse ínterim corpos agarram-se a ele novamente. Já 

não aguenta, empapado de suor tenta descansar, mas é surpreendido pelo Juízo Final: 

 

 

Vagões gigantescos, altos como casas, como montanhas, da altura do 

céu, vêm chegando de dois, de dez, de vinte lados, avizinhando-se do 

altar em chamas. E a voz potente, aniquiladora, ressoa zombeteira: 

“Agora são os livros”. Com um berro Kien desperta.337  
 

 

Kien, ainda abalado, pensa que um mísero fósforo poderia pôr fim à sua biblioteca 

de vinte e cinco mil volumes; não fora à toa que ele a pusera no seguro diversas vezes. 

A dúvida de poder permanecer vivo após uma perda portentosa deste tipo faz com que 

ponha em cheque sua própria sobrevivência. 

Fica analisando o sonho, porém sabe que quando se faz isso todo sonho perde seu 

valor. Enquanto meditava sobre o sonho, Kien comparou-o com o quadro „O Juízo 

Final‟ de Miguel Ângelo –muitos aspectos assemelhavam-se, como homens sendo 

lançados às chamas e demônios arrastando pessoas pelas pernas. Acerca da obra de 

Miguel Ângelo, afirma: “e no alto Cristo em uma atitude nada cristã, profere sentenças 

condenatórias com o braço rijo, inflexível. De todos os elementos o sono construíra um 

sonho”.
338

  

Após devaneios desta ordem, Kien de sobressalto escuta a governanta gritar se já 

tinha se levantado. De início fica com raiva, depois imagina que a pobre coitada deve 

estar esperando o livro que ele lhe prometera. Mas qual emprestar? 

Pensou em um exemplar antigo, que tinha desde a época da escola: As calças do 

Sr. Von Bredow. O livro, além de sujo e sebento, estava caindo aos pedaços, sem o 

dorso. Ao estender o livro a Therese, percebe que ela o trata com certo carinho e 

respeito, melhor do que ele mesmo. Fica envergonhado consigo mesmo e feliz em 

relação a ela. 

                                                 
336

 ibidem, p. 51. 
337

 ibidem, p. 52. 
338

 ibidem, p. 53. 



 195 

Após alguns dias, Kien pergunta a Therese se o livro lhe agrada. A governanta 

responde que sim, porém que estava muito sujo – diz que tentou de tudo para limpar 

mas não conseguiu. O sinólogo rejubila-se e culpa-se por ter sido tão mesquinho. 

Dirige-se então à biblioteca e invoca Confúcio, explicando-lhe sua mesquinhez, ao que 

Confúcio responde: “Errar, sem emendar-se, é o que verdadeiramente se chama errar. 

Se você cometeu um erro, não tenha vergonha de corrigi-lo”. Kien responde 

sumariamente: “Ele será corrigido, irei desposá-la”.
339

  

E assim, sem delongas, Kien aproximou-se de Therese e pediu-a em casamento. 

As núpcias do casal se deram sem nenhuma pompa. A cerimônia civil teve como 

testemunhas um carregador de malas e um sapateiro. Kien apareceu vestido como se 

vestias todos os dias, casaco puído e amassado, e no momento do sim respondeu como 

quem se casava obrigado. O sinólogo não tinha jeito algum com mulheres, e por um 

momento desejou que seu irmão Georges, com quem não falava havia oito anos, 

estivesse ali. Georges exercia a profissão de psiquiatra e antes fora ginecologista. 

Kien, após o enlace, começou a cogitar se sua esposa tencionava ter relações com 

ele. Para ele, isso era uma coisa que só faziam os devassos e os animais, meras 

distrações do espírito – já ele casara-se com ela por causa dos livros. 

Além de sua aversão pelo sexo, Kien já percebera havia algum tempo que Therese 

vestia sempre a mesma saia azul, que qualificava de obsedante e horrível. Descrevia-a 

como um artigo modesto, engomado e que produzia sons nauseantes por onde passava, 

sem falar na cor azul. A saia estava para Therese como a concha para o mexilhão; não 

obstante, ele dizia que Therese sem a saia não existia, era sua encadernação. 

Os deveres conjugais aos poucos foram deixando Kien intrigado, pois segundo 

ele, tinha a obrigação de exercer tal papel. Mas quando e onde isso seria feito, uma vez 

que não havia cama? Mesmo assim, assumiu o compromisso e decidiu que levaria a 

cabo a empreitada. Pensava em um sofá coberto por belos livros, e até mesmo cogitou 

em esconder-se debaixo dos livros para atraí-la. As obras escolhidas não foram eleitas 

ao acaso, e sim obedecendo a critérios metodológicos. Feito isso, Therese aparece na 

soleira da sala contígua e emite um som. Kien fica apavorado: a esposa não está 

trajando a saia obsedante e sim uma anágua branca revelando o contorno de seu corpo. 

Ele dirige uma breve oração aos livros, mas sem sucesso, pois Therese de um golpe 

derruba-os do sofá. Kien não sabe se grita ou foge. Cala o grito e o horror ante tal cena e 

diz: “Ela se atreveu a fazer isso! Aos livros!”
340
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Após essa confusão de sentimentos e atos Therese despe-se, deita no sofá e com 

um dos dedos autoriza Kien a se aproximar. O resultado disso é Kien saindo do quarto 

às pressas e fechando-se no banheiro, onde não há livros, “automaticamente abaixa as 

calças. Sentado no vaso sanitário, chora como uma criancinha”.
341

 

Após esta empreitada mal-sucedida, as coisas começaram a modificar-se. A 

esposa, outrora governanta, dizia não querer mais comer na cozinha, e começa a 

reivindicar novos móveis para a casa, que nem espelho tinha. Além deste pedido, 

Therese diz que como a casa tem quatro cômodos, seria de bom tom que cada um deles 

tivesse dois. Kien sente que existe algo no ar e teme pelos livros, uma vez que no seu 

entender as coisas estavam começando a ficar estranhas. 

Ele aceita as condições, com as seguintes ressalvas: que Therese mantenha-se 

calada durante as refeições e que em hipótese alguma mexa nos livros. “Ambos estavam 

satisfeitos. Pela primeira vez, desde o cartório, deram-se as mãos”
342

.  

Mas como as restrições acerca da fala de Therese restringiam-se ao momento das 

refeições, ela exercitava seu vocabulário todas as manhãs, reclamando dos móveis que 

tinha e dos que não tinha. Kien, erudito que era, sente-se ludibriado. Não via outra 

solução senão proporcionar os tais móveis solicitados ostensivamente por sua esposa. 

Toda essa querela em relação a móveis tomava de Kien um tempo precioso – a imagem 

da esposa já começava a ser uma alucinação constante, portanto o tempo urgia, e Kien 

não podia dar-se ao capricho de ficar sem produzir. 

No dia seguinte, Kien foi acordado com sons vindos da porta de entrada. Eram 

homens trazendo móveis, dentre eles um lavatório. Estes indagaram onde poderiam 

colocar tais utensílios e Kien alegou não ter pedido nada. Mas, para sua surpresa, os 

objetos já haviam sido pagos. Em meio a risadas, os homens comentam entre si, “o 

dono da casa espera receber um único móvel, e a esposa lhe traz logo três”.
343

  

O criado mudo, o urinol, a cama e o lavatório deixam Kien totalmente 

desnorteado. Só de imaginar um urinol em sua biblioteca já começava a suar frio. 

Toda essa situação deixou Kien furioso, tanto que falou disse para a esposa que a 

partir daquele momento a porta de ligação entre as duas partes da casa ficaria fechada; 

se ele precisasse de algum livro que estivesse na outra parte, o pegaria e sairia com a 

mesma rapidez com que tinha entrado. E complementou: “„Reagirei contra quaisquer 
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incômodos futuros. Meu tempo é precioso. Saia daqui por favor!‟. Kien respirava 

silêncio como as outras pessoas o ar”.
344

 

À noite, abria as claraboias para deixar entrarem ar e pensamentos. Cogitou, em 

relação aos livros, se estes por acaso não sentiam dor ou saudades uns dos outros, assim 

como os animais. Isso ninguém sabia dizer-lhe. Para ele, o fato mais curioso era o povo 

admirar mais os animais do que os livros. Mas logo após estes devaneios voltou a 

pensar nos móveis; estes o enojavam, ocupavam espaço e careciam de significado. De 

modo a não enxergá-los, começou a treinar passos de olhos fechados.  

Em relação aos olhos, Kien achava que todo cuidado era pouco. Ao se lavar, 

fechava as pálpebras com tanta força que chegavam a doer. Dizia para si mesmo: “A 

cegueira é uma arma contra o tempo e o espaço.”
345

 Neste dia, Kien conseguiu escrever 

somente uma linha e asseverou: “Aquilo que não percebo não existe. Ai das criaturas 

fracas, que admitem ser vistas e se entregam a seus caprichos, ao sabor do acaso.” 
346

  

Therese, no seu dia-a-dia, sentia-se cada vez mais segura mas também muito só, 

pois percebia que o marido não a amava. Fantasiava cenas românticas onde era beijada, 

abraçada, mas quando o real ocupava o lugar das fantasias e ela caía em si, lamentava-

se de sua existência pífia. Kien, em contrapartida, sentia-se tranquilo ao seu modo, uma 

vez que podia trabalhar, mesmo sabendo que a esposa estava a apenas dois passos dele. 

Até que um dia, eis que uma já conhecida arenga volta a tomar forma. Os móveis. 

Sim. Therese queria móveis novos. Nesta discussão, Kien, já cansado frente aos 

argumentos da mulher, perguntou-lhe a quantia e preencheu o cheque. Therese vibrou 

com o cheque na mão e pensou em guardar para si o que sobrasse das compras, afinal 

pensava no futuro, pois já não era mocinha. Kien não desconfiou dos pensamentos da 

esposa e disse-lhe para entrar em todas as lojas e comparar os preços. Sugeriu-lhe 

cautela. Therese entrou em algumas lojas, mas tudo lhe era desinteressante ou caro. 

Numa das lojas, foi mal atendida pois tomaram-na como pobretona. Saindo de lá, 

mostrou o maço de notas que havia em seu bolso – pois havia trocado o cheque – e deu 

uma banana para as vendedoras, que ficaram perplexas. 

Em uma das lojas onde os móveis eram bem caros, Casa de Móveis Gross & Mãe, 

ela entrou novamente e foi pajeada por um vendedor jovem e bonito, que logo iniciou 

seus galanteios. Esta ficou lisonjeada e constrangida, devido à audácia do vendedor, que 

chamava-se Bruto. O vendedor a elogiava de todas as formas, sobretudo seus quadris e 

sua inseparável saia azul. Neste contexto, Therese fez inúmeros pedidos de móveis. Mas 
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o que queria mesmo era sair com o vendedor, que no decurso dos fatos dava-lhe várias 

evasivas, dizendo que não poderia ausentar-se, que precisavam dele. Ela, em 

contrapartida, ficava cada vez mais excitada com a situação. Os acintes de Therese a 

Bruto foram tantos que o dono da loja, Sr. Gross, temendo a perda da possível venda, 

“gritou com sua voz esganiçada”: „Pode ir Grob‟”
347

. Grob dirigiu um olhar fulminante 

ao patrão e a Therese, e assim partirtiram. 

De volta ao nº 24 da Ehrlichstrasse, prédio onde o Professor Peter Kien morava 

com sua esposa, havia o zelador. Sujeito robusto, policial aposentado, dono de ideias 

pouco ortodoxas a respeito de mendigos, zelo, dinheiro e família. Seu nome, Benedikt 

Pfaff. Ou como o chamavam na corporação policial de que fez parte, Gato Ruivo, 

devido à cor de seus cabelos e bigodes. 

Pfaff bolara um engenhoso aparato para manter o prédio livre de mendigos e 

outras pessoas indesejáveis: seu apartamento dava de frente para a rua e sua porta 

naturalmente era munida com um olho mágico, acima do qual havia uma pequena placa 

em que se lia „Porteiro‟. O zelador gostava de ficar olhando pelo olho mágico e quando 

avistava um mendigo saía como um raio e espancava o pobre diabo quase até a morte. 

Pfaff orgulhava-se de sua astúcia e músculos. Não satisfeito em ter um olho mágico já 

conhecido pelos mendigos das cercanias, Pfaff instalou outro a meio metro do chão, 

através do qual podia distinguir pelas vestes andrajosas os transeuntes indesejáveis. 

Sentia muito prazer quando conseguia agarrar um desses mendigos desavisados graças 

ao segundo olho mágico. Para Pfaff, “o mundo era formado de calças e saias”.
348

 Era 

este seu mundo. 

O primeiro contato de Kien com Pfaff deu-se em um dia em que o professor 

retornava para casa e foi pego pelo pescoço por engano, devido à escuridão do saguão 

do prédio. Pfaff, envergonhado, pediu desculpas explicando que achara que se tratava 

de outra pessoa. Mandou Kien entrar e mostrou sua invenção, o tal olho mágico. De 

súbito mandou os quatros canários cantarem, mas estes mantiveram-se impassíveis. 

Kien naquele momento compreendeu que sua tranqüilidade devia-se ao lansquenete
349

 

ruivo. 
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Pfaff pediu-lhe desculpas novamente e garantiu que se houvesse qualquer 

problema que importunasse o professor ele esmigalharia quem quer que fosse. Kien 

ficou muito agradecido. Ficou tão feliz que falou para si mesmo que neste dia iria dar 

uma festa.  

Chegando a casa, 

 

 

depositou numa cadeira o casaco e o colete e apressadamente 

arregaçou as mangas da camisa, Se bem que desprezasse peças de 

roupas, costumava protegê-las do contato com os móveis. Em 

seguida, jogou-se na cama, dando gargalhadas e rilhando os 

dentes.350 

 

 

 Estava muito animado. Foi ao seu quarto e tentou mover a cama, mas esta soltou 

um estranho ruído e Kien acreditou que estava zombando dele. Desferiu socos, 

empurrões e pontapés, mas a cama não se mexeu um centímetro, nem esboçou qualquer 

reação. Kien tentou de outra forma mais sui generis: “„Seja sensata‟, pediu em voz 

suave. „Você vai voltar depois. É só para hoje. Hoje é meu dia livre. Ela não está em 

casa. Por que tem medo? Ninguém vai roubá-la‟”.
351

  

Após dizer essas palavras, Kien irritou-se ainda mais, xingando a cama de 

insolente, com ganas de castigá-la por ser tão atrevida. Pfaff morava sozinho, e o pedido 

do professor soaria para ele como uma ordem a ser cumprida. Quando Kien o chamou, 

pediu-lhe que retirasse “aquilo”. Ele sequer olhava para a cama e os outros móveis. O 

zelador perguntou: “A cama?” Kien respondeu: “Não, todos os móveis”. Em menos de 

cinco minutos, todos jaziam no corredor, amontoados como bêbados. 

Feito isso, Kien voltou para aquilo que intimamente qualificou de festa. Tratava-

se de um cerimonial em que Kien fez um longo discurso aos livros nas estantes, 

alertando-os para que se preparassem, pois talvez haveria problemas num futuro não 

muito distante; apesar da segurança dos livros estar resguardada por contratos, mesmo 

assim poderiam ocorrer algumas baixas, dizia ele. Seu tom de voz foi ficando mais 

inflamado, melodramático e belicoso. 

Fez uma historiografia do sofrimento pelos quais os livros passaram no decurso de 

sua existência, remetendo-se a épocas imemoriais. Falou do Imperador chinês Hoang-
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Ti,  que mandou queimar todos os livros existentes na China no ano 213 a.C.. Kien 

lamentava-se aos livros: 

 

 

Frequentemente me pergunto, cheio de mágoa, porque tal atrocidade 

teve de acontecer precisamente na China, terra prometida de todos 

nós”.
352

 E continuou, alertando os livros contra a massa, inimigo 

mortal: “a massa é perigosa, porque não tem cultura e por isso não 

tem siso.”
353

 

 

Nesse estranho solilóquio, Kien convocava os livros que queriam desertar a 

apresentarem-se imediatamente. Verificou que dentre eles não haviam desertores. No 

calor de suas explanações recorre a uma possível diáspora livresca, na qual estes seriam 

escravos de ardis e senhores que nada sabiam de seu valor ou de seu conteúdo, na qual 

os livros ficariam à mercê da errância e da confusão. Foi aplaudido em uníssono por 

todos os livros, sem restrições ou rodeios. Um autêntico discurso proferido por um líder 

que iria protegê-los de uma possível derrocada. 

Kien então começa a sentir náuseas, pois as palmas não cessavam. Verifica ao pé 

da escada uma mancha de sangue que não sabe se é seu. Levanta a ponta do tapete, está 

confuso, mas investe mais uma vez em seu discurso. Alerta seus camaradas que todos 

estão em estado de guerra. Pega livro por livro e vira-os com a lombada para a parede, 

de maneira a ludibriar o inimigo. Porém no mundo dos livros também existem vaidades, 

alguns autores não queriam ficar próximos uns dos outros. Os alemães como Kant, 

Nietzsche, Schelling e Schopenhauer tinham seus desafetos. Schopenhauer não queria 

guerrear próximo de Hegel, Kant falava da paz eterna e Nietzsche falou de todos os seus 

possíveis títulos, Anti-Wagner, AntiCristo, Dionísio, Salvador etc. 

Kien esperava melhor sorte com os franceses, mas estes afirmaram: 

  

 

que este era o jeito de todos os enamorados: criavam uma 

oposição imaginária para que pudesse vencê-la. Atrás da 

guerra santa, havia apenas uma mulher, uma governanta 

inculta, velha, imprestável e insípida
354

.  
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Kien ficou furioso e dirigiu-se aos ingleses por sugestão dos franceses. Entre estes 

achou o que buscava: ideias sólidas e sobriedade intelectual acerca de fatos. A senha 

para o início da guerra era Kung. 

Enquanto isso, a caminho de casa Therese, chorava. Estava muito triste pensando 

nos reveses ocorridos durante o almoço com o simpático vendedor Bruto Grob. Que 

diferença entre o vendedor e o sujeito com que foi almoçar! Apesar de tratar-se da 

mesma pessoa, no almoço ele agiu com ela de maneira totalmente diferente do 

tratamento que lhe dera na loja. Humilhou-a na frente de outros clientes, tentou 

extorqui-la durante o almoço e por fim disse que tinha uma amante muito mais jovem e 

bela do que Therese. 

No decurso de sua caminhada de volta para casa, tais elementos mnêmicos são 

acrescidos de um tom de voz singular. Chegando ao prédio, escuta: “Hoje há novidades, 

Sra. Professora”.
355

 Era o zelador Pfaff que gritava.  Fica perplexa ao deparar com 

móveis no corredor. As paredes, antes marrons devido aos móveis, agora estavam 

brancas, vazias. Como se não bastasse, os livros estavam todos virados com o dorso 

para a parede! 

Procura Kien para dizer-lhe poucas e boas e encontra-o ao pé da escada, deitado 

em meio a uma poça de sangue. Diz para si mesma: “Não é nada fácil tirar manchas de 

sangue” e complementa “„Mas que morte é essa?‟ Quase sente compaixão desse 

homem.”
356

 Começa a tecer inúmeras conjecturas, pensa que agora os livros, a casa, o 

dinheiro e os móveis pertencem a ela. O que lamenta é a mancha de sangue no tapete, 

que será difícil de remover. Excitada e ressentida pelos últimos acontecimentos, vai à 

procura de um testamento, afinal o marido deve ser milionário. Pois em certa feita Kien 

disse a ela que aquilo que escrevia valia mais que ouro. Porém Therese sequer tinha 

interesse por tal mineral. 

Therese continua procurando o testamento e não o acha. Resolve dar uma olhada 

no cadáver; aperta-o, comprime sua cabeça dele contra a escada, enfia um dedo em seu 

olho e nada... parece estar morto. Fica com medo. Chama Pfaff. Quando este chega ao 

apartamento de Kien, Therese lhe diz: “O senhor me desculpe; ele está morto.”
357

.  

Pfaff entende, e de pronto se ilumina uma corrente de memórias, levando-o a 

momentos pretéritos quando ainda trabalhava na polícia. Palavras de cunho jurídico 

saltitam em sua cabeça. Seu frenesi é tanto que imagina estar numa corte. Diz 
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ironicamente, como se fosse a testemunha chave em um processo: “A assassina está 

acabrunhada”.
358

  

Therese está em pânico, mais pela expressão facial de Pfaff do que propriamente 

pelo defunto. Em meio às acusações de Pfaff e defesas de Therese, dinheiro, juízes, 

herança e outras coisas mais, eis que o zelador percebe que Kien começa a se mexer.  

“„Ele não está morto!‟ gritou o zelador, voltando ao seu eu costumeiro, e o pôs de 

pé”
359

. 

Therese não acredita naquilo que seus olhos veem e diz: “„Que infâmia! Isto não 

se faz! Um homem decente não se comporta assim. Tenha paciência! A gente poderia 

crer...‟ „Cale a boca sua bosta‟, interrompeu o zelador. „Vá buscar o médico. Eu vou 

deitá-lo na cama‟”.
360

 

Após o acidente, Kien teve que ficar na cama durante seis semanas. Durante todo 

esse tempo, sofre incontáveis horrores nas mãos da esposa. Esta não o alimentava e só 

queria saber onde estava o testamento, o dinheiro e os talões de cheques. Kien era 

agredido todos os dias. A comida que Therese lhe dava era metafórica, e o pouco que 

Kien conseguia engolir não nutria seu corpo já debilitado. Suas preocupações eram 

relacionadas à biblioteca. Em seus devaneios febris pronunciou o nome de seu irmão 

Georges, que morava na França, e Therese ouviu. Isso fez com que ela tecesse inúmeras 

conjecturas de supostas atividades fraudulentas do marido. E sabia em quem descontaria 

tal crime.  

Kien, em meio a todas as agressões e acusações de Therese percebe que em 

determinada noite crescem-lhe conchas sobre os ouvidos, tapando-os. Feliz da vida, 

rejubilou-se com tal procedimento singular. Nesse ínterim imaginou estar se 

transformando em um bloco de granito e paulatinamente em uma esfinge. Com o passar 

dos dias, verificou que conseguia transformar-se em granito com mais rapidez. Fazia 

isso toda vez que Therese o agredia, mas essas agressões ultrapassavam o granito, 

atingindo por vezes suas costelas esquálidas. 

Seus delírios epistemológicos partiam da Suméria e passavam pelo Egito antigo, 

por tribos indígenas sul-americanas, lendas, ciência, ossos, escavações etc. A situação 

era tão adversa que Kien, por ter uma memória prodigiosa, defendia-se da dor e das 

agressões saboreando todas as aquisições culturais do homem. Sua cabeça era composta 

de mitos greco-romanos, escolas chinesas de filosofia e súditos dos sábios chineses, 
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japoneses e hindus. Meditações sobre a Igreja Católica eram-lhe tentadoras, uma vez 

que chamava os frequentadores das igrejas de fiéis do passado, sendo que este passado 

era curto; 2.000 anos, dos quais 1.000 eram pura ficção. Confrontava a tradição cristã 

com as escolas filosóficas gregas e orientais, que já sabiam do homem há muito tempo. 

Nesse delírio histórico-antropológico, Kien pensava em dinheiro e nos loucos. Com 

relação aos loucos, 

 

 

Kien tinha uma ideia crua e simples. Costumava defini-los como 

pessoas que agiam do modo mais contraditório possível, todavia 

usavam para todos os assuntos as mesmas palavras. Segundo essa 

definição, Therese, ao contrário dele próprio, estava louca, sem a 

menor dúvida.361 

 

 

O pensamento de Kien era constituído pela lógica aristotélica. Em relação ao 

dinheiro, pelo qual Therese mais ansiava, pensava o seguinte: “Dinheiro era a coisa 

mais impessoal, mais insignificante, mais desprovida de caráter que se podia 

imaginar.”
362

  

Nesses dias, Kien lembrou-se também de sua infância. Lembrou que era 

ridicularizado por seus colegas na escola pela sua estatura. Não tinha forças nas pernas, 

ninguém o respeitava. Nas disciplinas, era de longe o melhor. Seus colegas derrubavam-

no, faziam dele boneco de neve, lembrava que toda sua existência era uma sucessão de 

quedas – por sinal mais uma, a atual, fez com que se lembrasse das primeiras. Kien 

pensava consigo mesmo que de todas essas quedas conseguira refazer-se, porém a 

queda que o angustiava era outra, a de objetos que não podem defender-se: seus livros. 

Com todos os seus temores tomando forma, eis que um belo dia surge o zelador 

Pfaff. Kien sabia que poderia contar com ele para protegê-lo. Quando Pfaff o avistou 

jazendo no catre, urrou com Therese acerca do que estava fazendo com o professor. 

Alertou-a de que, caso alguma coisa acontecesse a Kien, ela iria haver-se com ele. 

Desde então as surras cessaram e Kien pôde ao menos dormir sossegado. Ficou muito 

feliz. De fato, aquele era um genuíno lansquenete, forte, robusto e repleto de falas 

ilógicas, um sujeito em dissonância com o seu tempo, pronto para colocar sua força a 
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serviço de algo. Kien ainda pensou: “Para dominar uma criatura humana, basta 

classificá-la historicamente.”
363

 

Aquelas seis semanas sobre a cama, para Kien, duraram eras. Até que o médico 

visitou-o e disse que no dia seguinte poderia levantar-se. Foi o que Kien fez: lavou-se e 

sentiu-se forte e robusto, até imaginou ter músculos. Durante sua estada na cama, 

afirmara que não iria fazer testamento algum. Além disso, decidira que quando visse 

Therese investiria contra ela. Ao avistá-la, perguntou o porquê da desordem na casa. 

Therese disse que estava à procura do testamento, que era um absurdo uma esposa não 

participar financeiramente da vida do marido, pois, se algo acontecesse a ele, como ela 

ficaria? De fato, o que lhe interessava era o dinheiro.  

Kien, perturbado com aquela algaravia, saiu de casa. Chegou a pensar que para 

esquivar-se do amor de Therese por ele, faria qualquer coisa, até mesmo o tal 

testamento. 

Na rua sentiu-se estranho, parecia que todos o olhavam com agudo interesse. 

Percebia as outras pessoas de maneira peculiar – ao olhá-los via chaves, letras em 

papéis e manchetes fragmentadas. Começou a cogitar se amava Therese, e logo em 

seguida a envergonhar-se por isso. Talvez a amasse, não sabia o que era isso, sua vida 

sempre fora ascética, dedicada à ciência. Fez inúmeros circunlóquios acerca do amor, da 

erudição, da ciência e das mulheres. Reinava nele a total confusão de ideias. Pensava: 

“A falta de cultura da mulher, sua voz, idade, seus chavões, suas orelhas – tudo isso 

produzia efeito, mas a saia dava o golpe de misericórdia”.
364

 Ao dirigir-se de volta para 

casa após o curto passeio, estava quase alcançando a entrada quando viu: “A saia jazia 

ali, esmagada pelo ímpeto dos livros que já se mantinham nas proximidades. „Que 

ideia!‟ Disse Kien com seus botões. „Solitário? Solitário, eu? E os livros?‟”
365

  

Após ter feito o testamento mostrado-o a Therese, esta ficou com uma sensação de 

que havia algo de errado. Perguntava-se, mas e a fortuna? Acreditava que no testamento 

faltava um zero. Therese gabava-se por saber contar, mas aquele montante descrito no 

testamento não poderia estar certo.“„Mas onde foi parar todo esse dinheiro?‟ Sem 

responder Kien fez um gesto em relação aos livros.”
366

 Já tendo feito o testamento, Kien 

não dava muita trela para o falatório de Therese. Seu olhar de lince estava voltado para 
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os livros. Queria, porém, liquidar de uma vez por todas aquele assunto, pois ela o 

amava, segundo seus duvidosos critérios. 

Quando chegou a noite, esta custou a passar para Therese; número, cifras e 

algarismos quilométricos rodopiavam ao seu redor. De um salto, levantou-se da cama e 

foi vagarosamente até o lugar onde estava o testamento. Com uma precisão de 

neurocirurgiã, onde havia um 5 colocou um 7. Depositou o testamento de volta e deitou-

se. 

Kien no dia seguinte verificou o testamento. Não gostava de trâmites dessa ordem, 

e por isso já começava a lê-lo enojado. Com surpresa percebe que o penúltimo 

algarismo, que era 5, transformara-se em um 7. Corrigiu o erro e justificou a si mesmo 

que o engano poderia ser explicado por tratar-se de números primos. Isso o tranquilizou. 

Passadas algumas horas, Therese estava ansiosa por conta de sua adulteração, mas 

principalmente pelo fato de o marido ter percebido. Não satisfeita, voltou a adulterá-lo. 

Porém agora a cifra ficava um pouco mais estranha: de 12.650 passou para 1.265.000. 

Perguntava a Kien quando iriam ao cartório para legitimar o trâmite, mas as respostas 

eram meros silêncios e meneios de cabeça. 

Após essa situação rocambolesca, Therese sentiu-se culpada por adulterar o 

testamento duas vezes. Queria ser rica, mas algo em seu íntimo dizia que as coisas não 

eram bem assim. Resolveu ir à igreja. Dirigiu-se a uma catedral e ao entrar deu uma 

olhada nos quadros dispostos nas paredes. Todos aludiam a passagens bíblicas, e 

motivos religiosos. Ajoelhou-se e pôs-se a pensar, uma torrente de ideias invadiu-a, 

motivadas pelas imagens das obras. Acreditava que as pessoas a olhavam de soslaio e 

riam-se dela, tentou não prestar atenção nisso, mas em vão. Tentou rezar, mas não 

conseguiu. Levantou-se do genuflexório e percebeu que tinha joelhos... Começa a rir em 

alto tom. Rostos graves voltam-se a ela sem dizer palavra. Sentiam-se ofendidos. Pois 

bem, quem ria agora era ela. 

Ao voltar para casa, encontrou Kien com um bilhetinho na mão; nele havia uma 

cifra de 1.265.000. Kien perguntou do que se tratava e Therese falou que era a herança. 

Por um momento ele deixou escapar um sorriso. Imediatamente pensou, o que Therese 

queria com o testamento dele se uma boa alma legava-lhe uma cifra deste porte? 

Therese referia-se ao testamento adulterado de Kien, pois acreditava piamente que ele 

teria essa soma, enquanto Kien já imaginava a compra de novos volumes para sua 

bibioteca com a herança da esposa.  Este diálogo chegou ao fim quando Kien pega o 
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testamento da mão de Therese e diz: “Mas isso é meu...”
367

 Após rasgar furiosamente o 

testamento, os dois se olham e entendem-se pela primeira vez. 

Na época que estava acamado, Kien tencionava comprar novos volumes para sua 

biblioteca quando ficasse bom. No dia em que foi tomado por tais pensamentos 

adormeceu e, quando estava quase na hora costumeira de acordar, sonhou: 

 

 

com um gigantesco edifício de uma biblioteca construído à beira de 

uma cratera do Vesúvio, no lugar do observatório. Tremendo de 

medo, percorria-o de cá para lá, enquanto aguardava a erupção do 

vulcão, que deveria ocorrer dentro de oito minutos. O pavor e as 

caminhadas prolongavam-se infinitamente. Os oito minutos que o 

separavam da catástrofe permaneciam constantes.368 

 

 

Ao levantar-se de sua cama naquela manhã, começou novamente a ladainha do 

testamento. Therese estava fula da vida e investiu contra Kien com todas as forças. 

Esmurrou-o até cansar, ela que sempre fora forte e ele pele e osso. Ainda mais 

enfraquecido pelo fato de estar há semanas de cama, Kien desmorona ante os violentos 

ataques de Therese. Nesse meio tempo tenta transformar-se em granito novamente. 

No chão: “Reprimindo o calor que o invade, tenciona levantar-se, ainda pedra 

fria, para espatifá-la com sua dureza. Há de recolher os pedaços de Therese e moê-los 

até se converterem em pó. Desmoronar-se-á por cima dela”.
369

  

A situação transforma-se em um verdadeiro pandemônio. Therese continua a 

alvejá-lo e Kien vai perdendo suas forças até chegar à porta principal do apartamento 

onde, vencido pela fúria feminina e pela força, sai de casa trôpego qual um bêbado. 
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Um mundo sem cabeça 

 

Após sair de casa contra sua vontade, Kien estava bastante preocupado, pois tinha 

muito trabalho a fazer; saía em busca de livrarias, e quando entrava em alguma, pedia 

ao vendedor em um tom quase religioso algumas obras: 

 

 
Necessito urgentemente das seguintes obras para um trabalho 

científico‟, dizia e, de uma folha inexistente, lia uma longa lista de 

títulos. Para não ter de repetir nenhum, pronunciava os nomes dos 

autores com nitidez e lentidão quase exageradas.
370

  

 

 

Kien sentia imenso prazer em pronunciar nomes difíceis e desconhecidos para o 

vendedor. As suas anotações imaginárias tinham por volta de três dúzias de títulos. O 

procedimento em cada livraria era sempre o mesmo. Nem aguardava a resposta, dobrava 

a folha invisível e ia embora. Percebia que quando falava os vendedores olhavam-no 

admirados, e pensava: “„Quando encontrariam novamente tal portento de erudição?‟ 

Na maioria das vezes, apenas um deles aproveitava a oportunidade de ouvir Kien. 

Temiam-no, como a todo grande homem.” 

O itinerário de Kien não se alternava. Quando percebia que já havia estado em 

determinada livraria, colocava uma pequena cruz vermelha para simbolizar que nesta já 

nada poderia ser verificado, estava morta para ele. Pensava em suas dissertações, mas 

não tinha como concluí-las uma vez que não estava em casa, e também lhe faltavam os 

livros. 

Depois desta empreitada, Kien hospeda-se em um total fuleiro, mas onde dava 

para dormir. Na hora de preencher a ficha do hotel, no campo „profissão‟, escreveu 

“proprietário de biblioteca”. Ao chegar no quarto, fatigado por suas andanças, deposita 

sua biblioteca imaginária em um canto, depois de verificar se há espaço suficiente para 

todos os livros. A cada dia as pilhas de livros iam ficando mais altas. Solicitou à 

faxineira que lhe trouxesse um papel limpo de tamanho considerável, a fim de depositar 

os livros sobre o papel, e tapou o buraco da fechadura. Quando adormecia, de súbito 

levantava angustiado por achar ter ouvido o som de livros despencando. Certa feita 

pediu uma escada. A faxineira olhou-o desconfiada e foi falar com o patrão, que era o 

porteiro. Disse-lhe que o sujeito era estranho. O patrão respondeu: “„Esse senhor é o 

proprietário da Biblioteca da Corte.‟ Enfatizou Corte. E a faxineira retrucou: „A corte 
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não existe mais.‟ „Mas a Biblioteca da Corte existe ainda, bobalhona. Que pensa que 

fizeram com os livros? Acha que os comeram?‟”
 371

 

Ao levar a escada para o quarto, Kien retirou de dentro de sua cabeça uma pilha 

de livros e colocou-os junto aos outros. Temia que após a experiência com Therese 

pessoas incultas pudessem ver seus livros. Aos seus olhos, a faxineira lembrava muito 

Therese. Em seus pensamentos acreditava que havia contraído alguma doença da 

esposa. Meses de convivência na certa haveriam de deixar sequelas, isso era fato. 

Exausto de suas atividades diurnas e noturnas, começou a adormecer. Suplicou para que 

os livros não caíssem e desejou-lhes boa noite. 

Ao acordar, teve a estranha curiosidade de olhar o seu rosto, já que no hotel havia 

um espelho, ao contrário de sua casa. Percebeu-o com certo desdém e achou mais 

lucrativo misturá-lo aos da multidão com quem dentro de instantes travaria contato. 

Talvez em meio à massa pudesse isolar seu rosto. Caminhando pela rua, encontra um 

lugar de estranho nome, Paraíso Ideal, que lhe dá vontade de entrar. É um café com pé 

direito baixo, escuro e esfumaçado, e os odores que reinavam no lugar eram 

inclassificáveis. À sua revelia, Kien é guiado por um vulto preto que o coloca em uma 

mesa e ordena que se acomode. Sendo assim, pede um café e ali fica. 

Quando começa a acostumar-se com a luminosidade do local, percebe que havia 

vários homens sentados. Suas faces eram de uma fisionomia simiesca e seus corpos 

peludos. Imperavam palavrões que eram dirigidos de mesa em mesa; a música, que 

lembrava uma composição remota e repetitiva, dava a Kien a impressão de estimular a 

violência entre os símios. 

Eis que, absorto em seus pensamentos, Kien é interpelado por uma voz vinda de 

algum lugar impreciso. Lembrava o som de um corvo, e a curiosidade de Kien 

aumentava à medida que a voz continuava com sua arenga. Eis que avista junto à mesa 

um nariz adunco e uma corcova falante. Corcova, nariz e anão têm nome: Fischerle. 

Fischerle puxa conversa com Kien, e sua primeira pergunta é se o outro joga 

xadrez. Kien, porém, mantinha-se impassível em seu lugar. O anão empregou todas as 

formas de gracejo para chamar sua atenção. Como as tentativas não produziam 

resultado, pegou com seus braços compridos a pasta de Kien e deduziu, anunciando-o a 

todos no Paraíso, que o taciturno magrelo trabalhava no ramo de papéis. Kien fez que 

sim com a cabeça, para não prolongar tal situação desconfortável. 

Após menear com a cabeça uma tímida aprovação, o anão disparou um solilóquio 

infindável, passando pelos assuntos mais díspares possíveis; falou de mulheres, beleza e 
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feiúra, livros, campeonatos de xadrez e homens – sobretudo se estes sabiam jogar 

xadrez. O discurso, para Kien, parecia durar séculos pois o anão era extremamente 

retórico. O anão era judeu, rufião e ladrão, e chamava sua mulher de “A Capitalista”.
372

 

Fantasiava que dentre os parceiros da mulher poderia surgir um jogador de xadrez dos 

bons, um campeão do mundo. Fischerle no Paraíso recortava dos jornais as jogadas de 

todos os enxadristas que figuravam nas páginas dos periódicos e colava-os em uma 

agenda em que tinha o endereço do campeão mundial de xadrez, Capablanca. 

Tencionava ganhar uma bolsa de estudos, pois acreditava que um homem sem uma 

bolsa é como um aleijado. Dizia não se interessar por mulheres apesar de estar com A 

Capitalista. 

As palavras do anão começaram a interessar Kien. Começava a ver nele um 

homem que, apesar de suas limitações físicas, encerrava em si o desejo de saber.  Logo 

naquele lugar, pensava Kien, achou uma pessoa deste naipe! Fischerle, incansável, faz-

lhe a derradeira pergunta, e por esta ele espera uma resposta: “O senhor tem mulher”?
373

 

Kien nega, diz que não tem. Fischerle complementa: “O senhor pode dar graças a Deus 

por ser solteiro. Durante vinte anos, ela e eu poupamos vintém por vintém, e agora vejo 

que essa mulher esbanjou toda a minha bolsa com seus amiguinhos”.
374

  

Kien pensava que para o anão o Xadrez fosse como sua biblioteca. Decidiu ajudá-

lo: puxou a carteira cheia de notas e imediatamente recebeu um tapa na mão de 

advertência de Fischerle, dizendo para não fazer a contribuição ali. Kien sentia que era 

necessário fazer algo pelo aleijão, e resolveu oferecer-lhe dinheiro ali mesmo, sem 

rodeios. O anão, com os olhos ofuscados pela cor das notas, aceitou-as. E junto com seu 

novo patrocinador, saiu todo faceiro do Paraíso. Kien não estava menos feliz por estar 

junto ao seu factótum. Quando se hospedam juntos no mesmo hotel, Kien o apresenta 

como amigo e colaborador. 

Ao entrarem no quarto, urgia estender o papel para forrar o chão de modo que os 

livros não se estragassem. Quano começam a estendê-lo, “Fischerle pulava de um lugar 

para outro, deitava-se no chão e rastejava de canto em canto, como um réptil, 

singularmente pequeno”.
375

 

Fischerle não perguntava em nenhum momento onde estariam os livros. Astuto 

como era, esboçava um ar um tanto grave e zombeteiro – mas, como estava sendo pago 

pelo trabalho, prosseguiu, chegando a dizer por vezes que era muita coisa. Kien ficava 
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perplexo ao ver os dedos do anão alisar o papel para forrar o chão. Ele o alisava em 

demasia, no seu entender. Via os dedos do aleijão e percebia que tinham fome: “Dedos 

famintos requerem livros”
376

 

Fischerle, esgotado após esta laboriosa empreitada fantasiosa, resmungou para 

Kien que nunca vira uma biblioteca como aquela antes.“Kien riu à vontade”
377

. 

Pararam e foram descansar. Antes de adormecer, Kien em seus pensamentos 

encontrava-se na China, como ocorria sempre. Imaginou que o contato com o anão 

proporcionaria uma popularização da ciência. Cogitava que este compreendia seus 

desígnios mais íntimos, no mesmo tempo que ficou temeroso pelo anão estar próximo 

de tamanha cultura depositada no quarto, e exasperou-se: talvez o pequerrucho tentasse 

pegar algum livro. Cogitou que teria de educar o anão oralmente. Em meio a 

pensamentos confusos que iam à China e retornavam ao quarto, Kien relutava em 

dormir – sentia medo de que alguém roubasse os livros. 

Na outra cama, Fischerle pensava em como poderia ludibriar o bobo patrão. Sabia 

da existência de mais dinheiro na carteira de Kien. Fantasiou que com o dinheiro obtido 

iria para a América e lá competiria com o campeão mundial de Xadrez – Capablanca. 

Ninguém havia ganhado uma partida sequer de Capablanca, mas o anão achava que suas 

chances eram bastante promissoras. Portanto, pé ante pé o anão começou a aproximar-se 

da cama de Kien, ao lado da qual estava uma cadeira com o capote e em seu interior a 

carteira. Este trajeto pareceu-lhe levar horas. Entre um passo e outro conversava com 

sua corcova, amaldiçoando-a, surrando-a sem dó com seus braços longos. Dizia: 

“Montanha inexorável, eleva-se acima do promontório, baixo das espáduas, túrgida e 

dura, vá embora carniça”.
378

 Tinha a impressão de que a corcunda queria buscar o 

dinheiro e ele era um mero títere de sua corcova titereira. Gostaria de encará-la, mas não 

conseguia. Enquanto isso continuava a bater nela, urgia dar um golpe derradeiro. 

Acalmou-se um pouco, rastejou qual uma larva, pegou o dinheiro na mão e, de súbito, 

lembrou da corcunda e: “Dando um pulo muito alto, solta um grito:“Xeque-mate!”
379

  

Kien acorda assustado e pensa nos livros, achando que alguém invadira o quarto 

para roubá-los. Mas o fiel anão asseverou sem titubear: “O senhor é mesmo um 

felizardo, sabe?”
380

 Começa a relatar que após uma faina sem fim expulsou um sujeito 

que tentara roubar os livros e o dinheiro de seu patrão. Como Kien podia ver, tudo 

estava calmo, e os livros incólumes. Fischerle disse sorrindo: “O ladrão é um aleijão, 
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assim como eu. Eu poderia jurar que joga xadrez muito bem. Um pobre-diabo”.
381

 E 

assim ambos voltam às suas camas. 

No dia seguinte, Kien e Fischerle foram juntos a uma casa de penhores, que era 

também uma espécie de instituição que ajudava os pobres. Fischerle queria pegar sua 

cigarreira de prata que havia penhorado. Em meio a conversas acerca do lugar, Fischerle 

conta a Kien que algumas pessoas às vezes levavam livros para serem penhorados. Kien 

ficou curioso e enraivecido, pensando que era um absurdo que alguém pudesse fazer 

algo assim. O Theresianum, como era chamado o lugar, encerrava em si uma atmosfera 

de realeza. Alto, com muros espessos. A instituição tinha por hábito ajudar os pobres 

com alguns tostões – mais tarde cobravam os juros. Antigamente, segundo Fischerele, 

havia o costume do lavapés, mas fora abolido.  

Diz o anão: “Por mais que os negócios estejam parados neste país, nessa casa 

andam bem. Só rarissimamente se trata de bens furtados, ao contrário do que se devia 

esperar quando se quer uma circulação mais intensa das mercadorias”
382

  

Os andares do Theresianum eram destinados a roupas, quinquilharias, objetos 

domésticos e de arte, joias, tostões para os pobres e livros, no último andar. Este último 

detalhe, Kien engoliu a seco. Fischerle, ao ver o crescente interesse do patrão pelos 

livros que eram levados ao local, dizia que quem tomava conta do setor de livros era um 

porco, que por vezes chegava a comer os livros e por conta disso tinha uma barriga 

angulosa. 

Kien não acreditava no que estava ouvindo. Fincou pé na porta do Theresianum e 

de lá não saiu; disse que não deixaria ninguém penhorar livros a um porco comedor de 

letras impressas. Manteve-se em frente à porta de entrada como um totem. 

Fischerle iluminou-se então com a ideia que lhe ocorrera. Voltaria ao Paraíso 

Ideal, falaria com seus cupinchas e faria com que estes levassem um pacote de livros 

vagabundos embrulhados para que Kien obliterasse a sua possível penhora. Falou com 

todos do Paraíso: um falso cego louco por nádegas gordas, um mascate insone, um 

limpador de esgotos ávido por comida e a anã Fischerinha, que era apaixonada por 

Fischerle. Todos deveriam acatar o plano imposto pelo anão, que não perdia uma 

oportunidade de dar um golpe. Deveriam revezar-se de modo que Kien não desconfiasse 

que o pacote era sempre o mesmo, e pedir uma soma alta que com toda certeza seria 

paga por ele.  
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Assim tem início o jogo. O primeiro a fazer o papel foi o limpador de esgotos. Ao 

chegar com seu pacote foi interpelado por Kien no ato. Este pergunta o que leva no 

pacote e o limpador diz que eram livros; Kien pega o dinheiro, dá ao limpador e manda 

levar o pacote com ele. A porcentagem dos “empregados” de Fischerle ficava na casa 

dos 10%, o restante ia para o bolso do anão. E assim continuaram. Sob as orientações 

meticulosas do anão todos conseguiam seu dinheiro no engodo e na desfaçatez. 

Porém a ganância de Fischerle fez com que Kien percebesse que um dos sujeitos 

que levava livros, o falso cego, já tinha aparecido por aquelas bandas. Kien desconfiou 

do homem que trazia o pacote, uma vez que temia os cegos e temia também ficar cego. 

Perguntou ao cego se já não se conheciam, ao que o homem respondeu que não. 

Kien orgulhava-se de sua prodigiosa memória. Quando criança, era levado a 

psicólogos e todos atestavam que a memória do garoto era de fato soberba. Este 

pequeno hiato no decurso de sua análise do sujeito não o impediu de pagá-lo mais uma 

vez. Mas faltava uma coisa, onde estava o anão? A licença que pedira de uma hora já 

expirara. Eis que após esta roda viva o anão retorna, já falando de longe. Kien não 

entende o que fala, porém percebe que o anão estava feliz por vê-lo ali. Quando está 

mais próximo, diz minuciosamente o que se passa no interior do Theresianum, e como 

os responsáveis cuidam dos livros: “Um porco avalia-os, um cachorro preenche uma 

cautela, uma fêmea enrola os tomos em panos sujos e prega neles um número. Um 

ancião caduco, que a cada instante cai ao chão, carrega-os consigo.”
383

 Kien mais 

uma vez fica transtornado e diz que irá permanecer lá. O anão teme que outras pessoas 

apareçam, que não do seu séquito, e assim Kien gastaria todo o seu dinheiro. Fischerle 

acha que tem direito sobre esse dinheiro.  

É o que logo acontece: surge um estudante bastante simplório e envergonhado 

trazendo alguns tomos. Kien pede para vê-los e percebe que se trata das obras de 

Schiller. Paga pelos livros e os entrega de volta ao rapaz, que agradece quase chorando 

e escuta de Kien, quando está saindo: “Por que Schiller? Leia o original. Leia 

Immanuel Kant!”
384

  

Fischerle, ao seu lado, fica possesso. Chama o patrão de louco, dentre outras 

palavras amistosas. Fica irritado ao ver o seu capital esvair-se desta maneira. Planeja 

então o golpe derradeiro: volta ao Paraíso Ideal e fala com o mascate e a Fischerinha 

para levarem os já famigerados livros e pedir por eles uma exorbitância. O mascate 
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concorda, afinal o que mais quer é conseguir dormir e com o que irá ganhar poderá ter 

remédios que o ajudem nisso. Fischerinha assente, pois é apaixonada por patrão. 

A caminho do Theresianum o mascate resolve parar para descansar na igreja e 

adormece. Depois de um tempo o sacristão que passava pelos corredores o vê, sacode-o 

e o enxota dali, fechando as portas às suas costas. Já fora da igreja, o mascate percebe 

que esqueceu o pacote. 

Kien, em meio a toda essa empreitada, degustava um estranho prazer em frente ao 

Theresianum; acreditava estar ajudando as pessoas, comparava-se a Cristo, não o Cristo 

dos outros evangelistas e sim o de São João, pois nele via influências gregas. Em meio a 

devaneios, foi despertado por Fischerle que gritava:“Polícia. Corra eu passo na 

frente”.
385

  E assim foram embora do local. 

Fischerle no caminho voltou à velha arenga acerca do porco comedor de livros. 

Kien começa a ficar novamente impressionado e assustado. As falas de Fischerele vão 

prosseguindo acrescidas de outros elementos, com riquezas de detalhes, desde barrigas 

angulosas, babas e vômito de papéis até dorsos dilacerados com dentes de porcos... a 

duração das descrições e a intensidade das palavras fazem Kien desabar. 

As pessoas que passavam pela rua exacerbaram-se com a sombra que caía ao 

chão, tinham olhares graves, assustados. Fischerele, para despachar o populacho que 

crescia, disse que uma parente do homem que jazia no chão havia falecido. Uma florista 

que se encontrava por perto trouxe-lhe um buquê de rosas, achando que Kien estivesse 

morto, e desatou a chorar. 

Quando Kien começa a voltar a si, Fischerle diz à multidão que o patrão se 

acalmaria quando fosse à igreja rezar. E assim partiram. A florista lamentou por ter 

dado flores tão caras a um sujeito vivo. 

Quando saem da igreja em direção ao hotel, Kien começa a lembrar os últimos 

episódios, as pessoas que se desfaziam dos livros no Thresianum, porcos, dinheiro, 

pacotes, vozes e o desmaio. Quando chegam ao quarto, diz que tem alguns livros que 

precisa depositar no chão, para novas pilhas. Fischerle lhe falou que devido à barafunda 

de fatos a cabeça do patrão poderia estar confusa, e temia pelos livros que havia nela. 

Disse que urgia pedir mais travesseiros pois os livros poderiam cair pelas orelhas, 

alertava a Kien para não fazer movimentos muito bruscos com a cabeça e, apavorado, 

exclamou: “Pelo amor de deus, tenha cuidado!” Em certo momento, até levantou-se de 
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um pulo e aproximando-se de Kien, colocou-lhe ambas as mãos sob a orelha direita a 

fim de apanhar os livros, “„Não vê que estão caindo?‟ disse em tom de censura”.
386

  

Fischerle alertou-o que não ficaria mais com ele, uma vez que um patrão que 

tratava os livros daquela maneira não era digno de respeito ou companhia. O anão dirige 

a Kien uma série de impropérios que vão desde seu comportamento em relação ao 

dinheiro até a sua forma de se relacionar com o próprio baixinho. Kien pediu 

gentilmente que o anão se retirasse de imediato do quarto e chamou-o de insolente. 

“Está despedido”. Fischerle respondeu: “ „Vejam só, ainda por cima é ingrato, judeu de 

uma figa‟ bradou Fischerle”.
387

 Kien não era Judeu, e sim Fischerle. 

Kien percebeu que não havia pagado nada ao anão, nem este lhe pedira. Assim, 

começou a achar por demais nobre a atitude do anão. Pensou que momentos antes 

Fischerle lhe salvara a vida e uma parte da biblioteca, que também era sua vida. Tudo 

isso sem pedir nada. Que homem.  

 

Pousando a mão na corcova de Fischerle apertou-a, como se quisesse 

dizer: Não há de ser nada. Outros têm a corcunda na cabeça. 

Bobagem! Não existiam outros, uma vez que os demais eram apenas 

homens. Unicamente nós dois, seres felizes, somos diferentes. A seguir 

ordenou: „Está na hora de começarmos o desempacotamento. 

„Também acho‟, replicou o anão, que só com muito esforço conseguiu 

reprimir as lágrimas.
388

 
 

 

 Nesse momento a América aparecia ante os olhos de Fischerle em todo seu 

esplendor. 

Após acordarem de uma noite laboriosa, vão ao Theresianum. Kien ficou lá e 

Fischerle deu uma desculpa qualquer para poder ir ter com seus comparsas no Paraíso 

Ideal. Quando o anão chegou, todos ansiavam por sua volta, pois novos golpes 

poderiam ser executados. Retomou suas falas anteriores, acerca de pacotes, dinheiro, 

entregas, cuidados com a polícia, vigilância total. Mandou novamente o falso cego, e 

lhe disse que se Kien não aceitasse pagar pelos livros, que o cego dissesse que a esposa 

do professor havia falecido, para sensibilizá-lo de alguma maneira. No cego, Fischerle 

depositava a esperança do mais alto lucro. Fischerle complementou, para não haver mal-

entendidos: “Fale o valor, se ele pensar muito pise-lhe os pés, até que ele volte a 
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prestar atenção, e então cochiche no ouvido dele: „Muitas lembranças sua esposa Dona 

Therese. Ela acaba de falecer‟”.
389

  

Fischerinha pede para ir também, e o anão lhe diz um sonoro não. 

O falso cego chega ofegante ao Theresianum, pisa nos pés de Kien com certo 

atraso e lhe dá a notícia. Ao ouvi-la, Kien passa rapidamente da tristeza para a alegria, 

ainda mais por força do discurso misógeno de Fischerle de dias anteriores. Relembra 

fatos, datas, locais, agressões e a obsedante saia azul. Mas a notícia da morte da mulher 

trazia em si lago de inquietante: a biblioteca, como estaria, faltaria algum livro? Kien 

tenta se controlar e desfrutar de sua recém adquirida viuvez. Mas os pensamentos 

voltavam. Será que a deixei trancada e ela morreu de inanição? E o cheiro, e o corpo? 

Kien imaginava que pelo passar do tempo a falta de provisões fez com que a esposa 

comesse tudo que fosse palatável, culminando em comer partes de si mesma. Imaginava 

com náuseas a esposa comendo, arrancando nacos de sua própria carne. Para ele, este 

fora o merecido fim de sua existência. 

Mas uma espécie de culpa invadiu-o. Serei eu o culpado? Mas como irão provar 

que a matei? Terei de me defender perante o júri neste processo, o que direi? Kien 

pensava que por ser o maior sinólogo vivo a sua absolvição era garantida. 

Ao que tudo indicava, as coisas pareciam estar indo bem. Kien daria uma carta de 

recomendação a Fischerle para que o irmão em Paris tratasse de sua corcova, e 

tencionava voltar para casa e ficar junto à sua biblioteca. Porém:  

 

Eis que surgiam uma saia azul e um enorme pacote. Therese seguia, 

carregando ambas as coisas. A seu lado caminhava o zelador. 

Erguendo com a mão esquerda um pacote ainda maior até bem alto 

acima de sua cabeça, ele atirou-o em direção à mão direita e o pegou 

brincando.390
 

 

A junção dessas duas figuras bizarras ocorre pois o zelador sente a falta do 

professor no prédio e pergunta à ex-governanta o que havia acontecido. Ela responde 

que seu ex-marido era um ladrão, um depravado e que queria enganá-la. Sendo assim, o 

zelador dá-lhe uns tapas e passa a habitar a casa do professor. Os livros são a única 

coisa de valor, porque não penhorá-los? Foi o que começaram a fazer a partir de então. 

Até encontrarem com a figura de Peter Kien, pálido como um cadáver.  

Pfaff reconhece imediatamente seu ex-professor (gostava de chamá-lo de 

professor). Agora era paladino de Therese, uma espécie de marido e conselheiro 
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financeiro da esposa de Kien. Pfaff ficava jogando o pacote dos livros de um lado para o 

outro e Therese mimetizava seus movimentos. Dentre malabarismos e demonstrações de 

força a algaravia teve seu início. Therese começou a tecer uma série de queixas em 

relação a Kien. Desde sua fingida morte e a usura com que tratava do dinheiro até o 

crime que ele havia cometido, que o próprio Kien por sinal desconhecia, e Therese não 

sabia explicar. Tudo girava em torno da culpa, e a força motriz era o ódio de Therese. 

Sentia-se lesada por ter permanecido oito anos em seu emprego sem dizer um “a”.  

Evocava o tempo todo a polícia, e que esta daria um corretivo em sujeitos desaforados 

como Kien. Pfaff dizia para ela se acalmar, nem que tivesse que urrar para fazê-la 

entender, como era de seu costume. 

Therese queria dinheiro, e notou no casaco de Kien uma proeminência angular 

que dava mostras de ser um maço de notas ou um talão de cheques. O talão de cheques 

era seu sonho. Deu-se então início à confusão Therese começou:  

 

 

Que desaforo!, e pôs-se a gritar: „Ele me roubou!‟ Sua voz soava 

indignada e ao mesmo tempo deliciada, como só costuma acontecer 

quando as pessoas entregam um criminoso à polícia. No caso de 

Therese faltava apenas aquele matiz de melancolia que nessa situação 

invade certas mulheres, sempre que se trata de um homem. Faltava, 

porque o ladrão em apreço era seu primeiro homem e ela o entregava 

ao segundo, que era da polícia.
391

   

 
 

Porém Pfaff não era mais da polícia, era um ex-policial aposentado, que agia 

como se ainda o fosse. Therese salta sobre o ex-marido a procura o talão de cheques. 

Neste ínterim, Pfaff dá um murro no abdômen de Kien, este se curva e Therese continua 

sua empreitada. Fischerle vê a confusão e não sabe se fica, por conta do talão e do 

dinheiro, ou se some para não presenciar a possível chegada polícia. O anão sabe que o 

dinheiro que angariou com o golpe dos pacotes de livros está bem guardado; ele o 

esconde sob as axilas, lugar que ninguém ousa mexer. Mesmo quando teve que ficar nu 

em suas passagens pregressas pela polícia, ninguém percebia. Não obstante, todo 

cuidado era pouco. 

Em meio à gritaria generalizada, as pessoas do Theresianum começam a sair de 

suas salas para ver o que está ocorrendo e começa a avolumar-se o número de pessoas, o 

que não estava previsto pelos quatro. 
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O anão começa a rastejar tentando alcançar o talão de cheques de Kien, mas não 

obtém êxito. Até mesmo algumas notas que caem da mão de Therese perdem-se na 

confusão de calças, saias e sapatos. O mundo, para Fischerle, é composto de peças de 

vestuário e de vozes. 

As pessoas ao redor começam a falar do roubo de um colar de pérolas, olham para 

o chão e vêem o anão, e acreditam tratar-se de um morto. Alguém grita: um cadáver!, 

esta palavra inflama os ânimos de todos e tem início o rebu. Ao colocarem as mãos em 

Fischerle, percebem que está vivo, e ele responde que é o enfermeiro que cuida de Kien, 

no afã de safar-se. Todos acham que o assassino e ladrão é Kien, mas Pfaff empurra 

todo e qualquer indivíduo que se aproxime do professor – não por amor, mas sim por 

interesses obscuros. Nesse intrincado mundo de atos e vozes, Pfaff lembra da filha que 

falecera há tempos e começa a chorar, dizendo que o professor é seu melhor amigo, 

pedindo que não o abandone. Os sentimentos e comportamentos envolvidos neste 

episódio em andamento são os mais díspares possíveis, parecem ter saído de uma 

comédia burlesca. 

A polícia chega. Amassa quer agredir, quer matar, quer saciar-se, quer investir, 

mesmo que seja uns contra os outros. Eles têm sede, ânsia de tocar, rasgar, grunhir, ir à 

desforra, sabem que juntos poderão fazer o que quiserem. Mesmo com a polícia 

tentando acalmar os ânimos, a horda parece ter sido hipnotizada e não cessa nunca sua 

azáfama. 

 

 

Os homens sentem uma comichão nos punhos. Das gargantas das 

mulheres brotam gritos estridentes. Para não entrarem em contato 

com a polícia, atiram-se sobre Kien. Fustigam-no, empurram-no, dão 

lhe pontapés. Kien entretanto não dá um pio, mantém os olhos 

fechados, nada o induzirá a abri-los.
392

  

 

Os policiais, ao conseguirem separar a malta do ser exíguo jazendo no chão, 

percebem admirados a passividade deste. 

Neste momento Kien, Therese e Pfaff são conduzidos à delegacia. Fischerle saiu 

de fininho e não deixou rastro, tal como um pequeno réptil. Ao chegarem à delegacia as 

três figuras são interrogadas. Na oitiva de cada um dos averiguados aspectos ímpares e 

desatinos são a tônica. Pfaff já chega falando com certa intimidade por ser ex-policial, 

diz que é inocente, e Therese afirma que Kien é o ladrão e o culpado. Kien, por sua vez, 

não pronuncia qualquer palavra e mantém os olhos cerrados. Um dos guardas que não 
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simpatizou com Therese oferece água a Kien este nem mexe os lábios. Kien está 

machucado, humilhado, cansado, faminto e desorientado. Os guardas, a pedido do 

delegado, colocam-no de pé, mas no mesmo instante ele desaba novamente. Therese 

grita: “„Ele está mentindo!‟ „Mas ele não disse nada‟, censurou um dos guardas”.
393

  

Kien lembra um esqueleto. Ao olharem para ele, os guardas exasperavam-se ante 

a visão cadavérica. O delegado asseverava que Kien podia ficar de pé e que tudo aquilo 

não passava de fita. Entre uma fala e outra o delegado olhava para um pequeno espelho 

e verificava seu nariz, uma vez que este era quase imperceptível. A almofada em que o 

delegado sentava trazia uma incrição curiosa, “Propriedade privada”, e ninguém podia 

sequer olhar para ela. 

O que o intrigava era o mutismo de Kien e sua teimosia em não abrir os olhos. 

Porém com um pequeno peteleco em ambas as pálpebras do professor os olhos não se 

furtaram a abrir-se. Olhos de uma cor azulada, que lembrava água. Ante tal 

procedimento, o delegado estufou o peito e o inquiriu acerca dos crimes. Kien 

mantinha-se mudo. Começou a despi-lo, e o que já era um esqueleto transformou-se 

num símile de ossos agrupados. O delegado falava para seus convivas que um tipo 

daqueles deveria ser exposto em uma feira de raridades. Porém logo depois de falar isso, 

recuou um passo e tocou o nariz, e não disse mais palavra. 

Quando Kien estava nu, ao olharem suas panturrilhas um dos policiais disse que 

eram falsas. “Abaixou-se bateu nelas. Eram verdadeiras”.
394

 Tentaram de todas as 

maneiras, exceto por violência física, extrair algo de Kien, mas não conseguiram nada. 

Kien tremia de frio. Ao mexerem nas calças encontraram alguns documentos do 

professor sem fotos. Kien ao sentir a proximidade de Therese, que estava ao seu lado, 

abriu os olhos ficou espantado.  

 

 

Kien levantou um braço. Estendeu-o até tocar a saia de Therese. 

Pressionou entre dois dedos uma das pregas, soltou-a, voltou a 

pressioná-la, apanhou outra. Deu mais um passo para frente. Parecia 

não confiar muito nos olhos e nos dedos. Aproximou o ouvido do 

ruído que seus dedos provocavam nas pregas engomadas. Suas 

narinas estremeciam.395
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O delegado interveio naquele pseudoespetáculo bizarro e interrompeu-o. Neste 

momento Kien abre a boca, todos inclinam-se para ouvir as palavras do culpado, que 

diz: 

 

 

Confesso minha culpa. Boa parte da culpa cabe a ela. Encarcerei-a, 

mas era preciso que devorasse seu próprio corpo? Ela mereceu a 

morte. Peço, no entanto, que me dêem uma informação, sinto-me 

muito confuso. Como se explica que a mulher assassinada esteja aqui 

presente? Reconheço-a pela saia!396
 

 

 

 Ao redor de Kien formou-se um círculo que se fechou por inteiro. Um guarda 

falou baixinho: “„Ele não regula bem‟. E pôs um dedo na testa”.
397

 

Após falar do suposto cadáver, Kien começou um solilóquio infindável acerca de 

leis, absolvições, cadáveres, cena do crime, féretros etc. Falou aos policiais que talvez 

achassem que ele estivesse sofrendo de alucinações. Pois como isso seria possível? 

Afinal ontem recebera a notícia da morte da esposa, e agora a encontrava na delegacia e 

antes disso no Theresianum, na companhia do zelador. Como seria isso possível? Kien 

prosseguia: 

 

 

O zelador é meu amigo leal. Foi ele quem, em meu lugar, 

acompanhou o féretro dela até a sepultura. Naquele dia, eu era 

incapaz de fazê-lo. Não me considerem desalmado. Há mulheres que 

a gente nunca esquece. (...) Os senhores me compreendem certamente, 

ou nunca foram casados? Naquela ocasião um viralata despedaçou e 

devorou a saia. Pode ser que ela possuísse duas. Na escada ela 

chocou-se comigo. Carregava um pacote, que, segundo eu suspeitava, 

continha meus próprios livros. Adoro minha biblioteca. Trata-se da 

maior biblioteca da cidade. (...) O assassínio de minha mulher 

mantinha-me afastado de minha morada. Não sei quantas semanas 

transcorreram desde que abandonei o apartamento. Aproveitei bem 

este tempo. Tempo é ciência. Ciência é ordem. Além da aquisição de 

uma pequena biblioteca cerebral (...) Redimo livros do holocausto. 

Conheço um porco que se alimenta, mas é melhor não falar sobre 

essas coisas. Peço aos senhores que recorram ao discurso que farei 

no tribunal. Ali pretendo tornar públicas certas revelações. Ajudem-

me, ela não se afasta do lugar. Livrem-me dessa alucinação.398
 

 

 

                                                 
396

 idem. 
397

 idem. 
398

 ibidem, p.435. 



 220 

Os policiais percebiam que o esqueleto utilizava um linguajar muito erudito, 

talvez não se tratasse de um vagabundo. Therese pensava, quer dizer que sou sua 

segunda esposa, e que ele matou a primeira? Ele já era casado quando utilizou dos 

serviços dela, e ainda por cima casa-se novamente após ter matado a primeira esposa. 

“Therese admirava-se de nunca ter notado coisa alguma. (...) Ele a matara. Águas 

mansas são traiçoeiras”
399

. Num repente, Therese irrompe em uma gritaria que faz 

todos acordarem de seus estados obnubilóides chamando Kien de assassino e ladrão. 

Como os guardas não acudiam Kien, ele mesmo tentou curar-se da alucinação. No 

afã de alucinar, Kien pensa que o crime era justificável, bem como compreensível. Se 

fosse a júri iria defender-se, como é a praxe. Certamente seria absolvido. Mas caso isso 

ocorresse se suicidaria.  

Nesse ínterim, começou a sorrir para um auditório imaginário e iniciou sua 

defesa; ante os olhares assombrados dos policiais, do delegado, de Pfaff e Therese, diz: 

 

 

Hoje em dia a psicologia entra na esfera de todas as pessoas... 

cultas‟, prosseguiu. Por mais cortês que se mostrasse intercalou uma 

pequena pausa, antes de aplicar o adjetivo “cultas” a esse tipo de 

pessoa. „Apesar do que os senhores talvez pensem, não sou vítima de 

uma mulher. Minha absolvição está garantida. Os senhores têm 

diante de si provavelmente o maior sinólogo da atualidade. Mas até 

mesmo homens ainda maiores têm sido acometidos por alucinações. 

(...) Há uma hora preocupo-me tão intensa e tão exclusivamente com 

minha imaginação que agora não consigo me livrar dela (...) Rogo-

lhes insistentemente a fineza de tomarem as seguintes medidas: todos 

os senhores devem dar um passo para trás. Organizem-se em fila 

indiana! Aproximem-se de mim um por um, em linha reta. (...) 

Deparo-me neste lugar com uma saia. A mulher que está dentro dela 

foi assassinada, parece-se com a vítima como um ovo com outro. 

Agora não fala mas antes tinha a mesma voz. Isso me deixa confuso. 

Necessito de lucidez total. Eu pessoalmente, vou me encarregar de 

minha defesa. Não preciso de ninguém. Advogados são criminosos e 

mentem, todos eles. Eu porém, vivo em função da verdade.
400

 

 

 

Ao ouvir tais comentários, Therese esfregava a saia com os dez dedos, arfava, 

quase babava, acreditava que ela mesma estivesse tendo uma alucinação. Em quarenta 

anos Kien nunca falara tanto como nos vinte minutos de seu solilóquio. “Os ouvintes 

estavam a ponto de aplaudir, embora para um teatro autêntico as batatas da perna 

fossem excessivamente mirradas”.
401

 O zelador já não sabia se ria ou chorava, se ia 
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embora ou pedia para ser preso. Percebia que os pensamentos de Kien não eram acerca 

da sua filha. Enquanto pensava nisso, Pfaff olhava as pernas de Kien e imaginava se um 

mendigo com pernas daquele tipo aparecesse em seu prédio... Acreditava que um ser 

humano deveria ter batatas da perna no mínimo decentes. 

Voltando às alucinações, Kien ria de forma jovial pensando nas alucinações de 

que os policiais deveriam estar sendo vítimas.  

Para Kien, tudo era embaralhado e confuso. “A inexatidão era o grande mal da 

humanidade”.
402

 Sentia-se, em meio às pessoas na delegacia, como se estivesse em um 

manicômio. Kien estava falando já havia algum tempo com grande desenvoltura, porém 

enquanto esta crescia, a qualidade de sua representação diminuía. O delegado, já com 

ganas de esganá-lo, chamou-o de Clown para mostrar que sabia a língua inglesa. 

Cansara-se de todo aquele teatro e sua paciência estava por um fio. 

Kien começava a achar estar de posse de seus pensamentos, e lembrou que 

homens daquela estirpe haviam queimado Giordano Bruno e tantos outros. O delegado 

interpelou-o novamente: “Afinal de contas quem é o senhor?” 
403

 

Kien não prestava atenção ao que falava o delegado, acreditava em seu íntimo que 

naquele jogo de perguntas e respostas a miragem de Therese se dissolvesse de forma 

volátil. Sabia que ela estava ao seu lado, às vezes atrás dele, às vezes na frente, mas não 

a olhava. Kien queria provar que ela estava morta, mas infelizmente cães não falam, e a 

única testemunha do cadáver de Therese era o cão que despedaçou a saia ao derrubar o 

esquife durante o féretro. 

O delegado, ao revirar os documentos de Kien, falou o nome de sua rua e o 

número do prédio. Kien de pronto falou que fora lá que acharam o cadáver. O delegado 

sentia que estava começando a chegar a algum lugar e pergunta a Kien se ele quer de 

fato narrar o que aconteceu, afinal, diz ele, policiais são ávidos por relatos de homicídio, 

devoram cada palavra como se fossem pães. 

Kien pensa na precisão e sobriedade dos sábios chineses e dá início à sua 

declaração:  

 

 

Semanas a fio deixei-a sozinha. Firmemente convicto de que ela teria 

de morrer de fome, passei noite por noite em hotéis. Sofri 

amargamente, podem acreditar, devido à falta da minha biblioteca. 

Contentei-me com uma pequena biblioteca de emergência, que 

estivesse logo à mão, em casos de necessidade urgente. (...) Imaginem 
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então a situação dela: todas as provisões consumidas. Debilitada, 

cheia de ódio, jaz no chão, diante da mesma escrivaninha onde 

costuma procurar dinheiro. Não falarei agora dos pensamentos que 

me vieram quando ainda convivia com ela no meu apartamento. 

Semanas a fio o temor que meus manuscritos fossem roubados fez 

com que eu vegetasse, petrificado, feito uma estátua vigilante. Foi o 

período de minha pior humilhação. Quando minha cabeça ansiava 

por trabalhar, dizia eu para mim: você é uma pedra; e para não me 

mexer acreditei nisso.  

 

Os policiais se olham com um ar desconfiado mas não o interrompem, e Kien 

continua: 

 

 

Ela devorou a si mesma. Pedaço por pedaço de seu corpo tornava-se 

presa de sua avidez. Dia a dia tornava-se mais magra. Por demais 

enfraquecida, permanecia estatelada nos seus próprios excrementos. 

(...) A saia azul que ela sempre vestia cobria-lhe o esqueleto. Estava 

engomada e em virtude dessa peculiaridade, mantinha reunidos os 

restos de seu corpo. Quem seria capaz de permanecer semanas a fio 

ao lado de um esqueleto? Estava submersa na imundície. A carne 

viva, cujos nacos ela arrancava de seu corpo, fedia ao céu. A 

putrefação começou ainda em tempos de vida. Isso aconteceu na 

presença dos livros. Terei de mandar limpar a biblioteca. Ela não fez 

nada para abreviar tal processo por meio do suicídio. Era desumana 

por índole. Dia e noite só falava do testamento. Adoeci em virtude dos 

cuidados que me dispensava. Acreditem-me, a ciência me obriga a 

falar a verdade. Mas teve um fim muito feio. O zelador arrombou o 

apartamento e encontrou-a envolvida em sua saia, um esqueleto 

asqueroso, fedorento, hediondo, morta, completamente morta. A 

alegria dos inquilinos foi geral. Já não era possível verificar a hora 

exata da morte, mas indiscutivelmente esta ocorrera, esta ocorrera, e 

isso era o essencial, na opinião de todos. Cinquenta vizinhos no 

mínimo desfilaram perante o cadáver. Todos, unanimemente, 

reconheceram um fato que jamais poderia ser alterado. Casos de 

morte aparente têm sido documentados. Nenhum pesquisador negará 

isso. Mas nunca ouvi falar de esqueletos aparentemente mortos. 

Desde tempos imemoriais, o povo representa espectros sob a forma de 

esqueletos. Essa concepção é ao mesmo tempo profunda e 

significativa além de convincente. Por que tememos os espectros? 

Porque têm a aparência de mortos, absolutamente mortos, defuntos, 

sepultados. Sentiríamos o mesmo pavor se surgissem diante de nós 

revestidos das antigas e bem conhecidas carnes? Nunca! Pois, diante 

de tal aparência, não nos viria a ideia da morte. Teríamos a nossa 

frente a pessoa viva e nada mais. Mas, se o espectro se apresentar 

como esqueleto, há de nos acontecer associação com duas coisas ao 

mesmo tempo: com a pessoa viva, tal como era, e com o defunto tal 

como é. O esqueleto como imagem do espectro, tornou-se para 

inúmeros povos o símbolo da morte. Tem a força de uma prova 

irrefutável. De toadas as formas que conhecemos ele é a mais 

inteiramente morta. Sepulturas velhas nos dão calafrios sempre que 

contêm esqueletos. Quando vazias não nos parecem tumbas. E ao 
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qualificarmos de esqueleto um ser humano totalmente vivo, queremos 

dizer que ele está na iminência da morte.
404

  

 

 

Após tais fantasias o professor Kien estava fatigado, sabia que por meio de suas 

declarações o perigo azul havia sido liquidado. O delegado, curioso mais pelo seu 

modus operandi do que pelas informações obtidas, diz a Kien: “„Meu amigo, como 

vejo, já chegamos à morte. Tenha a bondade de me contar essa história mais uma 

vez‟”
405

.  

Os policiais já não aguentam mais, percebem a erudição do professor e os 

caprichos do delegado. O zelador tenta intervir alegando que todos estão com saúde e 

vivos, e que portanto, sem cadáver, não há crime. O delegado ao ouvir percebeu nas 

palavras do zelador resquícios de um palavreado policialesco, que de certa forma o 

enfadou. O crime que não era crime estava solucionado, uma vez que o professor estava 

vivo, sua esposa estava ao lado dele e não despedaçada jazendo no chão de uma 

biblioteca, e o zelador estava ali, para quem quisesse ver.  

Mas um dos policiais ainda não estava satisfeito, e pondo o dedo na testa pensou 

consigo mesmo: “O verdadeiro criminoso era o quarto homem”
406

. Os policiais 

decidiram que a partir daquele dia o Theresianum seria vigiado. Logo em seguida, o trio 

foi dispensado. 

O anão, que havia sumido como que por encanto, aparece novamente no Paraíso 

Ideal. Todos aguardavam a sua volta, pois queriam saber a quantas andavam as 

comissões prometidas por Fischerle. As notícias que trazia não eram nada boas. Houve 

uma batida policial no Theresianum e a galinha dos ovos de ouro, Kien, fora preso; 

portanto, as porcentagens que já eram baixas seriam menores ainda. 

Os olhares de seus cupinchas não aprovaram a explanação de Fischerle, mas 

assentiram a contragosto. O anão começou a descrever como as coisas se deram na casa 

de penhores e como ele teve que fingir-se de morto para escapar à fúria da massa que 

subia pelas paredes. O anão dizia que a palavra „aleijão‟ era proferida várias vezes, e 

que por conta disso lamentava muito ter uma corcova. A malta achava que a pena de 

morte deveria ser instituída novamente, e convinha com isso exterminar todos os 

aleijões. Pois aleijões eram criminosos, e criminosos eram aleijões. Ainda mais aleijões 

com narizes aduncos. Fischerle arfava quando descrevia as obscenidades de que a massa 

era capaz para com inválidos, como esta se inflamava rapidamente. Como estavam mais 
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propensas à ação do que ao raciocínio. Para sensibilizar seus comparsas que andavam 

desconfiados voltou à carga em relação à prisão de Kien: “„Senhores‟, disse chorando, 

„Estou arruinado. Meu freguês acaba de...‟, e um espasmo de indignação sacudia-lhe o 

expressivo corpo, „me enganar... Sabem o que aconteceu? Ele suspendeu os 

pagamentos. Está na polícia com meu dinheiro‟”.
407

  

O anão estava desesperado, mais pelas cobranças que poderiam advir do que 

propriamente pelo medo. Dizia ter que fugir, esconder-se. Para isso deixou instruções 

bem claras.  Se a polícia aparecesse e perguntasse por ele todos deveriam dizer que não 

o conheciam, nunca foram seus empregados, dependendo da ordem das perguntas. Deu 

a todos uns míseros trocados e desejou-lhes boa sorte – ao despedir-se do falso cego, 

que se chamava Johann Schwer, entregou-lhe um botão, que na hora foi percebdio pelo 

cego, que tirou os óculos escuros e pôs-se a observar o anão se distanciando. 

Ao sair do Paraíso, Fischerle pensou sorrindo: “Achava cômico que um campeão 

mundial de xadrez conversasse com pessoas desse nível, um limpador de esgotos com 

família, um mascate que sofria de insônia e um suicida por causa de botões.” 
408

 Ao 

virar a esquina, riu a valer durante pelo menos quinze minutos, pela mediocridade 

daquelas pessoas. Não se lembrava de ter rido tanto até então. 

Mas ainda sentia que Kien lhe devia, mesmo tendo o enganado ad nauseum com 

todas aquelas histórias da carochinha. Queria reaver os dois mil xelins que lhe eram de 

direito apesar de já ter uma soma considerável sob as axilas. Lembrou que Kien tinha 

um irmão em Paris, Georges. E se ele mandasse uma carta pedindo dinheiro em nome 

do irmão? Urgia extorquir o irmão. Afinal, era médico e devia ter dinheiro.  

De pronto compra três formulários e pensa com esmero que palavras utilizar para 

o telegrama. Achava que a palavra “tantã” era bastante significativa. Escreveu o 

primeiro, não aprovou. O segundo assinou como “amigo da casa” e também 

desaprovou este, pois parecia um tanto forçado e dava margem a intimidades que não 

possuía. No último escreveu: “Estou completamente tantã. Assinado: Seu irmão”.
409

 Na 

hora de enviar o telegrama, o funcionário se nega a postá-lo, alegando ser um disparate 

um texto daqueles. O telegrama é devolvido a Fischerle, que quase cai em prantos. O 

postalista lhe diz que alguém em sã consciência não escreve aquilo. Fischerle, furioso, 

grita: “Por isso mando esse telegrama ao meu irmão. Que ele venha me buscar. Estou 

louco”.
410
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Um homem que está atrás de Fischerle na fila, vestido de maneira elegante, 

empurra o anão para o lado e diz: “O senhor não está autorizado a recusar um 

telegrama. Nunca compreendeu?”
411

 O funcionário empalidece ante a assertiva do 

senhor e o anão, para tripudiá-lo, dá um groschen a menos. Porém fica com medo de 

que o telegrama fique retido por tal façanha, então volta, dirige-se ao balcão e pede 

desculpas ao distinto cavalheiro elegante, dizendo ser meio surdo, deposita a moeda no 

balcão, faz uma mesura exagerada a todos e desaparece. 

A esta altura, Fischerle tem como principal preocupação conseguir um passaporte 

falso para ir à América. Sabe onde consegui-lo. O lugar onde se forjam passaportes 

impecáveis é no Café Babuíno. O Paraíso Ideal, em comparação com este café, era um 

despautério. O Café ficava localizado em um porão. Nas paredes do estabelecimento 

podiam ser vistas fotos pornográficas de toda sorte. Se a esposa de Fischerle soubesse 

que ele colocara os pés no Babuíno se divorciaria do anão no ato. Os frequentadores do 

Café Babuíno eram em geral “falsificadores de passaportes, vagabundos, marginais, 

foragidos, judeus de ínfima categoria e ainda alguns tipos perigosos”.
412

  

Fischerele sabe que o melhor falsificador de passaportes está lá, por isso se 

arrisca. Quando entra, inúmeros rostos com olhos faiscantes olham para ele. Saudou a 

todos com a cabeça e disse que queria falar com o falsificador de passaportes. Por volta 

de oito homens se acercaram de Fischerele e perguntam-lhe como andavam as coisas no 

Paraíso. 

O anão desqualificou o lugar como pôde, disse que havia somente embusteiros e 

sovinas, gente da pior espécie. Ele, como campeão de xadrez, via-se melhor 

acompanhado no Babuíno. Todos sorriram, inclusive a dona do bar que tratou-o com 

muita distinção, oferecendo-lhe: “duas salsichas velhas, um pedaço de queijo fedorento, 

pão duro à vontade, dez cigarros da marca Babuíno, ainda que não fumasse, três 

cálices de aguardente da casa, um chá com rum, um rum sem chá e inúmeras sugestões 

para a viagem”.
413

 

Quando o falsificador chegou, houve um silêncio geral. Este se aproxima do anão 

e pergunta se tem dinheiro para pagar. O anão assentiu. Disse que irá participar de um 

campeonato de xadrez no Japão e depois na América e era mister que os passaportes 

não demorassem e que fosse acrescentado nele o título de Doutor. Dizia sentir medo 

sem tal título. Prometeu ao falsificador que faria propaganda nos dois países acerca de 

seus passaportes, caso estes ficassem perfeitos. Dizia ter pressa afinal a viagem 
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demorava meio ano. O falsificador olhou-o comovido e disse para esperar. Trancou-se 

então em um quartinho nos fundos do Babuíno e entregou-se como um possesso ao seu 

labor.  

O tempo demorava a passar e Fischerele sentou-se e fingiu pegar no sono para 

saber se falavam algo ou tentavam fazer alguma coisa, ou seja, lhe roubar. Isso não 

ocorreu. Os homens ficaram ao pé ao lado da porta até que após horas de espera os 

passaportes ficassem prontos. Quando o falsificador saiu com os passaportes na mão, a 

turba seguia-o como se fossem sombras. De fato, asseverou Fischerle, eram realmente 

obras primas. Disse para o artífice que ele seria muito bem recomendado. O falsificador 

encheu-se de orgulho e o fez prometer que se lembraria dele em torneios de xadrez e 

promoveria os seus serviços. Fischerle concordou em gênero, número e grau, e disse 

ainda que abriria em Tóquio uma franquia do Babuíno. E foi embora. 

Em meio a suas fantasias, Fischerle já saboreava os jogos que faria na América 

contra seu adversário mor – Capablanca. Imaginava calçar luvas para jogar e que as 

luvas de Capablanca já estavam sujas, mas não as dele. O anão pensou: 

 

 

“Desafio você!”, ao que Capablanca respondeu, tremendo de medo: 

“Quanto a mim, pode fazê-lo. Mas você não é doutor, não jogo com 

qualquer um”. Fischerle replicou com toda calma: “Eu sou doutor!” 

E estendeu-lhe o passaporte, bem embaixo do nariz.“Leia, se sabe 

ler!”. Capablanca deu-se por vencido. Chorou e até mostrou-se 

inconsolável.
414

 

 

Após tais devaneios, urgia ainda fazer um terno para viajar, e desvencilhar-se 

daquela sacola que sempre o acompanhava em suas andanças. Foi ao alfaiate e 

apresentou-se: “„Sou o Dr. Siegfried Fischer, campeão de xadrez‟”,
415

 e de pronto pediu 

uma fatiota xadrez e um capote preto que lhe deixassem elegante e, de preferência, 

ocultassem a corcova. O alfaiate pensou tratar-se de uma brincadeira, mas por via das 

dúvidas começou a tirar as medidas do tal doutor. 

Nesse ínterim, as conversas entre os dois abarcaram os temas mais variados. O 

alfaiate, bajulando o anão, disse-lhe que com a fatiota a corcova desapareceria até a 

noite. Mesmo assim, o anão mostrava-se indiferente. Também a este prometia clientes 

vindos da América em busca de suas fatiotas. 

Após o alfaiate tirar suas medidas, o anão aproveitou para ir ao banho público 

enquanto aquele costurava sua roupa. Fischerle não era muito chegado a água, mas 
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como a roupa que iria vestir era nova acreditava ser de bom tom estar asseado. Seus 

devaneios continuavam, queria construir um castelo chamado Babuíno, onde tencionava 

jogar com pessoas de todo o mundo, que fariam filas e esperariam dias para ter um 

encontro com o poderoso anão enxadrista. Ao término de suas elocubrações voltou ao 

alfaiate, vestiu sua fatiota nova, jogou fora suas vestes velhas e ensebadas e verificou o 

dinheiro nas axilas – tudo em ordem. Despediu-se e pegou o primeiro táxi que viu. Ao 

entrar já começou a entabular conversa com o motorista, disse que teria de ir para o 

Japão e depois a Paris, e acrescentou: “O senhor não imagina quão pouco tempo tem 

um doutor!”
416

. 

O chofer já não gostou daquela conversa, inferiu que anões não davam gorjetas, e 

de antemão ralhou: “O senhor não é nenhum doutor. É um curandeiro, é isso o que 

é”.
417

 Fischerle desembarcou e ficou feliz da vida por ter economizado na gorjeta. 

Restava somente uma coisa. Ir para casa e pegar sua caderneta de anotações com as 

jogadas de outros enxadristas, que recortava dos jornais, e o endereço de Capablanca. 

Enquanto ia para casa, pensava no quarto exíguo e na sua mulher enorme, A Capitalista, 

e sentiu saudades do lugar que deixaria para trás. 

 

 

Gostaria de deitar-se mais uma vez embaixo da cama, porque lá 

ficara o berço de sua carreira. Lá armara ciladas. Lá triunfara sobre 

campeões, lá se arremessara com a rapidez de um raio de uma casa 

do tabuleiro a outra, lá reinava calma total como em nenhum café. 

(...) No Castelo Babuíno construiria um quartinho igual com uma 

cama igualzinha, sob a qual só ele teria o direito de deitar-se para 

inventar lances inteligentes.418
  

 

 

A caminho de casa, viu uma livraria aberta e entrou. Procurou manuais de língua 

inglesa, abriu um e ficou lendo-o por duas horas. Reteve todas as informações que 

precisava em sua cabeça, decorando-as. Enquanto andava, uma torrente de pensamentos 

arrebatava-o, as ideias surgiam em tropel: Castelo Babuíno, língua inglesa, corcova, 

judeu, A Capitalista, o dinheiro, Capablanca, Paraíso Ideal, Theresianum, livros, 

Xadrez, botões, Kien, corcova, multidões ovacionando sua chegada à América, 

Capablanca sendo estraçalhado pela multidão. Pensa fundar uma escola para jovens 

talentos na qual admite os novos alunos e os expulsa a socos logo em seguida, dentre 

outras coisas. 
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Fischerle falava para si mesmo “Estou com este país até aqui”.
419

  Não via a hora 

de ir embora. Mas ainda tinha que passar em casa. Lá chegando, o prédio estava escuro 

como breu. Sem fazer barulho, sobe as escadas para chegar ao seu apartamento. De 

dentro ouve vozes altas mas não consegue entendê-las. Não percebe luz nenhuma vindo 

do apartamento, entra paulatinamente e escuta A Capitalista falando com um cliente. O 

anão está com o manual de inglês na mão, tapa a boca com a mão livre para não rir, pois 

o sujeito que está na cama fala como o falso cego. Pega lentamente sua agenda que se 

ocultava em meio a frestas. Lá pelas tantas o homem na cama fala: “Aleijão e merda são 

a mesma coisa”.
420

 Fischerle ri, pois acredita não ser mais aleijão. A conversa na 

escuridão gira em torno de botões. O cego diz à mulher para comer um, mas ela declina 

do pedido e diz: 

 

 

“Porquê não dá a ele, para que o coma?” O homem se levanta e 

dirige-se à porta aberta. “Ele está na casa!”, grita. “Pois então vá 

procurá-lo. (...) Fischerle não sabe o que é medo, mas por via das 

dúvidas rasteja em direção à porta. “Ele está debaixo da cama!”, 

grita a mulher. Quatro mãos tiram o anão do esconderijo. Duas 

agarram-lhe a garganta e o nariz. “Meu nome é Johan Schwer!” 

Apresenta-se alguém na escuridão. Largando o nariz mas não a 

garganta, berra: “Toma isso aí e coma!”
421

  
 

 

Após engolir o botão, um soco afunda a cabeça de Fischerle, que é jogado no 

chão. Sob a mesa do exíguo quarto jaz uma faca de cortar pão. 

 

 

Com ela dilacera a fatiota e o casaco. A seguir, amputa a corcova de 

Fischerle. Arqueja enquanto executa esse trabalho laborioso. Acha a 

faca mal afiada. Não quer acender a luz. A “capitalista” observa-o e 

despe-se nesse ínterim. Deita-se na cama e diz: “Venha cá!” Mas o 

homem ainda não terminou sua faina. Enrola a corcova nos farrapos 

do sobretudo, escarra várias vezes em cima dela e deixa o pacote 

onde está. Empurra o cadáver para baixo da cama. Então se atira 

sobre a mulher. “Ninguém ouviu nada”, diz, dando uma risada. Está 

cansado, mas a mulher é gorda. E faz amor com ela a noite toda”.
422
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A constelação familiar de Bendikt Pfaff era bastante singular; ele dizia haver 

cinco pessoas que moravam com ele, a esposa, a filha e ele, que valia por três, segundo 

sua própria aritmética. Moravam os cinco. Em sua residência as palavras que 

imperavam eram ordem e submissão. Pfaff tinha em mente somente uma coisa: a 

alimentação. Era rigoroso com este aspecto de seu cotidiano, e não pensava duas vezes 

em esmurrar mulher e filha se as coisas não saíssem como o planejado. 

A mulher tísica, desgastada pelos reveses do tempo e por ter um marido de tal 

estirpe estava sempre doente. Já não conseguia fazer as atividades com a mesma 

desenvoltura de outrora, veio a falecer quando a filha contava dez anos de idade. Os 

inquilinos não gostavam do zelador, porém achavam um absurdo um homem forte e 

robusto como ele ter uma mulher decrépita como era a falecida. O Atlas merecia algo 

melhor. “No dia do enterro começou a lua-de-mel do zelador”.
423

 

Pfaff não permitia que sua filha demorasse em voltar para casa, ficava louco. E 

quando isso ocorria, a sova era certa. Gostava de sentá-la em seu colo, beliscar sua nuca 

e dar socos na barriga da filha até fazê-la arrotar. Dizia que tinha direito ao amor da 

filha. Ficava por vezes acariciando-a durante horas a fio. Ensinava-lhe golpes que dava 

nos marginais, pois nesta época ainda não estava aposentado. A filha ficava mais morta 

do que viva. “Essa lua-de-mel durou meio ano”.
424

  

Quando aposentado, começou a dedicar-se a esmurrar os mendigos e ficar 

observando meliantes pelo olho mágico. Ensinava tudo à filha, que tipos eram os 

mendigos e de onde vinham. “Essa gente é um peso morto. Vai para a prisão para 

comer à vontade. O estado paga tudo e sofre a sangria. Eu os extermino como 

percevejos”.
425

  

A filha, vivendo tamanho sofrimento, pensa que um dia haveria de chegar um 

rapaz lindo que viria montado a cavalo e com uma espada cortasse a cabeça do pai, e 

que a levasse e depositasse sob o túmulo da mãe, onde ambos pediriam a benção da mãe 

para a união do jovem casal. Pensava nisso sempre, mas não havia quem pudesse ajudá-

la. Seu mundo era sem evasão possível. O zelador, absorto em outras questões, constrói 

um segundo olho mágico. Pede para a filha ficar ao seu lado olhando para aquele 

universo de calças e saias que desfilam diante de seus olhos. O nome da filha de Pfaff 

era Anna, mas por razões desconhecidas Pfaff passa a chamá-la de Póli. O zelador 

odiava nomes, era fã de títulos. 
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Um dia quando Póli demorou a chegar, já cansada daquela vida de amante, filha, 

esposa e empregada, tranca-se no quarto e lá fica. O pai, furioso, começa a gritar, mas 

não obtém resposta, evoca até a máxima „abra em nome da lei‟, em vão. Ao arrombar a 

porta vê a filha caída e a soca. Bate nela até pingar gotas de suor e quando Póli começa 

a recuperar sua consciência Pfaff chora copiosamente. A moça já tem dezesseis anos, 

seis tinham transcorrido desde a morte da mãe. Pfaff percebia na filha sua frieza, e a 

chamava de Póli, ao que esta respondia: “„Anna! Anna!‟ Gritou a moça”.
426

  

O pai logo entendeu que estava criando um ser venenoso e perigoso, traiçoeiro, 

uma cobra. Achava que como se faz às serpentes, para por fim à existência de tais seres 

rastejantes, devia cortar-lhe a cabeça. O zelador volta à carga e a golpeia tanto que 

chega a quebrar dois dedos, enquanto a filha perde neste massacre parte considerável de 

seus cabelos. Depois deste dia, os dois eram meros corpos a zanzarem pela casa. Não 

havia mais palavras, não havia sons. 

Até que um dia Pfaff comprou quatro canários, três machos. Cantavam que era 

uma maravilha. A filha durou alguns anos mais, na mesma toada de sempre. Enquanto 

ela ficava cada vez mais cadavérica, o pai crescia a olhos vistos. A partir do dia em que 

sua filha morre, Pfaff nunca mais comeu em casa e os canários nunca mais cantaram. 

No curso dos acontecimentos, entre idas e vindas após Kien ter saído da 

delegacia, Pfaff incumbiu-se de ser seu paladino. Levou-o para seu cubículo e deixou-o 

em companhia dos canários. Alertou que iria ao apartamento para ver a quantas 

andavam as coisas. Neste instante o professor retira um lenço do bolso e venda os olhos. 

Pfaff diz-lhe que se sinta em casa. Kien responde: “Enquanto o senhor se encarrega da 

faxina cuidadosamente de meu apartamento, eu me recolherei aqui com toda a calma. 

Urge reiniciar meu trabalho”.
427

 Pfaff tinha ganas de esmurrá-lo... seus planos eram 

outros.  

Enquanto Kien pensava no que fazer, meditava que se fosse para utilizar os olhos 

que o fizesse em ordem, alternadamente. Pois fora longo o tempo de vadiagem. Ficava 

feliz por perceber que seus aspectos meticulosos ressurgiam. Descobriu a engenhoca de 

Pfaff, o olho mágico, e ficou admirado. Quanta coisa poderia inferir ao perceber como 

os homens vestem-se, sobretudo os frisos das calças e as saias. Ao observar o vai e vem 

das pernas pelo olho mágico, a cada par de pernas que passava, Kien fazia menção de 

passar uma página, como se fosse de um grande livro em que ele tinha a possibilidade 

de impor o ritmo que queria à leitura. Dentre os pares que via, algumas vezes a tal 
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alucinação surgia, a saia azul. Pensava: “Quem ainda for capaz de distinguir entre 

realidade e ilusão pode confiar em suas faculdades mentais. A segurança obtida no 

confronto com tamanhas dificuldades está garantida para toda a eternidade.”
428

 

Três horas olhando pelo olho mágico deixam Kien estafado. Deita na cama do 

zelador e pensa em sua biblioteca, sente saudades. Até que adormece e tem um sonho: 

 

 

Kien um vencedor, não numa luta de boxe e sim no entrevero de 

espíritos, sossego, sossego, o farfalhar reconfortante dos livros, 

nenhum ser vivo, nenhuma fera espalhafatosa, nenhuma fêmea 

agressiva, nenhuma saia! O apartamento livre de cadáveres. (...) Luta 

livre entre os olhos. Os dois querem ler. Quem comanda aqui? 

Alguém comprime as pálpebras com os dedos. Para castigá-los 

mandarei fechar vocês dois. Trevas impenetráveis. Felinos na noite. 

Também os animais têm sonhos. Aristóteles sabia tudo isso. Primeira 

biblioteca. Coleção zoológica. A paixão de Zoroastro pelo fogo. (...) 

Prometeu, um demônio. A águia somente lhe devora o fígado. Por que 

não lhe come o fogo? No sexto andar do Theresianum... chamas... 

livros... fuga dos íngremes lances de escada... depressa... depressa... 

com os diabos... congestionamento.... fogo! fogo!... um por todos e 

todos por um... unidos, unidos, unidos... livros, nós todos somos 

livros, vermelho, vermelho... quem está barrando a escada?... Eu 

pergunto. Quero que me respondam! Deixem-me passar... vou abrir o 

caminho para vocês... arremesso-me contra as lanças do inimigo... 

arre... azul... a saia... rígida, dura uma rocha se eleva ao céu... por 

cima da via láctea... Sírio..., cães, sabujos... mordamos o granito... 

dentes quebram, fauces, sangue, sangue...429
  

 

Kien acorda, cansado e nervoso, e afirma para si mesmo que os livros ainda estão 

no lugar. Volta ao olho mágico, arrefece seu ímpeto, se acalma. Olhas as calças irem e 

virem, pensa em decretar a abolição do sexo feminino, acredita que os males da 

humanidade se originem pela influência malévola das mulheres, a história terá de ser 

revista, as mulheres, se contribuem com algo, é tão somente com filhos e intrigas. Mas 

isso há de acabar, assevera Kien. 

O professor adormece novamente, está em frangalhos. Sua vida atual resume-se a 

dormir, sonhar e dirigir-se ao olho mágico. Assim passa seu tempo. Dá livre curso aos 

seus devaneios, porém procura direcioná-los pelo menos em parte. Quando acorda pela 

manhã pensa em calças e saias, acredita ser o mundo constituído destas peças. 

Percebe a si deitado na escrivaninha de sua casa e ao mesmo tempo contempla as 

luzes matutinas adentrando o cubículo de Pfaff. Volta para o olho mágico, ajoelhado:  

 

                                                 
428

 ibidem, p. 549. 
429

 ibidem, p. 551-2. 



 232 

 

Kien contemplava o crepúsculo que lentamente invadia o corredor. A 

mancha na parede oposta mostrava seu aspecto genuíno. Sombras de 

origem incerta  –  de objetos e não de homens, mas que objetos – 

lançavam-se sobre os ladrilhos, convertendo-se num cinza de matizes 

perigosos, indelicados e assemelhavam-se a uma cor que ele 

absolutamente não desejava especificar, a fim de não estragar a 

nascente manhã. Sem entrar em contato com as sombras, solicitou-

lhes inicialmente com toda cortesia, que dessem o fora ou assumissem 

uma cor diferente. As sombras hesitavam, Kien insistia. Resolveu 

apresentar-lhes um ultimato e ameaçou que caso não o respeitassem, 

cortaria as relações. (..._ Repentinamente sairia de uma emboscada, 

arremessando-se contra elas, para despedaçar-lhes com uma única 

machadada a altivez, a presunção, a arrogância e a insolência. 430
 

 

 

Nesta confusão de luzes e sombras Kien pensa obter êxito, uma vez que estas 

gemem e depois desaparecem. A esta altura entra Pfaff, que sorri cordialmente 

cumprimentando o professor e perguntando o que quer comer. As questões acerca da 

alimentação de Kien foram intensamente executadas pelo zelador, uma vez que ele 

cobrava uma exorbitância pelos pratos que Therese preparava no apartamento de Kien. 

O professor não tinha fome, se tinha fome de algo era de palavras. Seu discurso 

desconexo era estimulado pelo olho mágico que o fazia pensar numa monografia 

intitulada Caracterologia das calças, em que pensa também em incluir um apêndice 

sobre calçados. Como Kien não quis alimentar-se, o zelador fechou com tábuas os olhos 

mágicos, deixando Kien desolado e destituído de seu local de trabalho, como ele o 

considerava. Quando Pfaff sai do quarto Kien procura as chaves por toda parte mas não 

as encontra.  

 

 

[Sente-se como] se houvessem passado fios por todos os poros de sua 

pele; era como se torcendo-os, tivessem feito uma corda; era como se 

essa coisa resistente, sólida, incômoda, se estendesse através do olho 

mágico até o vestíbulo, onde todo um regimento de calças lhe desse 

puxões “Já vou, já vou”, gemia Kien. (...) Homens e mais homens 

desfilavam diante dele. Obrigou-os a voltarem. Não lhes perdoando a 

subserviência às mulheres, lançou-lhes na cara uma série de 

acusações suplementares. Havia ainda tanto o que estudar. (...) Fica 

permitido apenas aquilo que favorece a segurança dos pensamentos. 

(...) O azul não existe. O azul é uma invenção da física. Se o azul 

existisse, seria a cor dos cabelos dos autênticos homicidas431
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Kien ao fechar os olhos, imagina o mar e começa a rir, pois na sua preocupação 

exacerbada com a cor azul, esquece de determinada voz. Eis que irrompe Therese 

trazendo-lhe um prato de comida.  

 

 

“Quem vai mandar a comida é o zelador”, replica Kien. O professor 

joga a comida no chão e começa a imaginar: A voz ousa assumir 

inflexões impertinentes. [...] Comporta-se como se tivesse 

ressuscitado da vala comum. Um artista reajuntou os pedaços, um 

grande artista, um gênio, que entende de seu ofício e sabe insuflar nos 

cadáveres seus tons de outrora.432
 

 

 

Nesse ínterim, Therese sai do quarto e Kien começa a olhar os cacos, talheres e 

comida no chão, em meio à desordem tenta pegar coisas do chão, duvida do que está 

vendo porém no afã de esclarecer se o que vê é real ou não corta-se com os cacos da 

louça, ainda duvida, vê talheres, pega a faca, amputa o do mindinho da mão esquerda, 

sai muito sangue, envolve o que sobrou do dedo em um guardanapo, prova-o, tem gosto 

de sangue. Vai até as gaiolas dos canários, eles não cantam. Ameaça-os com o punho 

cerrado, percebe que são azuis, os pega um a um e esmaga suas frágeis gargantas até 

matá-los. Tira tudo que é azul do quarto. Feito isso, de súbito as paredes começam a 

ondular. “O movimento dissolve-as em manchas azuis. São saias, murmura ele, 

escondendo-se debaixo da cama. Começa a duvidar de sua sanidade mental”.
433

 

 

 

 

Um mundo na cabeça 

 

O irmão de Peter Kien, Georges, é médico. Reside em Paris. Quando começou a 

exercer a medicina, sua especialidade era Ginecologia. Adorava ler, considerava a 

leitura uma espécie de carícia, de amor, sobretudo os romances franceses. Tinha uma 

clientela grande, pacientes não faltavam, afinal de contas, além de ser jovem é muito 

bonito, competente e charmoso. Pacientes têm cadeira cativa todas as semanas, mesmo 

que não padeçam de nenhum mal. O simples toque de Georges se revela milagroso para 

as pacientes. Dentre estas havia uma senhora muito rica que tem que ser atendida em 

casa, pois adoecia assim que o marido viajasse. Georges de pronto foi até o palacete 
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onde a distinta mulher morava. O local era deslumbrante, as paredes decoradas com 

quadros de Rubens e Renoir. Porém dizia a senhora que a obra prima estava no quarto 

do cunhado. O jovem médico ficou encantado com a decoração, pois tratava-se de obras 

originais e em seu entorno tudo respirava a bom gosto. Mas alguma coisa deixa Georges 

intrigado. 

A senhora tem outros planos, fala para Georges do irmão do marido que mora no 

porão do palacete e que nunca havia saído de casa. E acrescentou que gostaria que desse 

uma olhada nele. Dois quartos eram para o cunhado. Quando chegam à porta do quarto 

e batem, um orifício abre-se rapidamente. O olho que está instalado ali não se move.  

 

 

De repente abriu-se a porta sem nenhum ruído. Um gorila em trajes 

humanos avançou. Estendeu os braços compridos e deitando-os nos 

ombros do médico, cumprimentou-o num idioma estranho. (...) O 

médico quebrava a cabeça, procurando descobrir a origem daquela 

língua. (...) O gorila foi buscar sua secretária. Esta achava-se 

escassamente vestida e visivelmente embaraçada. Depois de tomar 

assento, seu amo apontou para o quadro na parede. Deu-lhe uma 

sonora palmada nas costas. Impudicamente ela se achegou a ele. Sua 

timidez desapareceu. A tela mostrava a cópula de um par de criaturas 

simiescas.
434

 
 

 

O médico ficou desconcertado ao ouvir o gorila pronunciando aqueles sons, e sua 

secretária, escrava e amante o entendia perfeitamente, falava o mesmo idioma e traduzia 

aquela mixórdia de sons. Enquanto isso, a dama olhava a tela de todos os ângulos, era 

fascinada por ela. Georges perguntou à moça se o seu amo sabia francês. Ao ouvir tal 

pergunta o gorila deu um soco na mesa, levou a mão ao peito e começou a chorar. 

Todos esses elementos deixavam Georges boquiaberto, ainda mais após saber que o 

gorila estava tentando criar uma língua original, só dele. Pensou: 

 

 

Ah, se o gorila voltasse a falar! Diante deste único desejo, sumiam 

todos os pensamentos sobre escassez de tempo, compromissos, 

mulheres, triunfos, como se ele tivesse procurado, desde a sua mais 

tenra infância, um homem ou um gorila que possuísse uma língua 

toda sua. (...) Centenas de vezes ele se referiu ao quadro e a cada 

instante dava-lhe outro nome. (...) O gorila levantou-se de um pulo e 

com furioso ardor atirou-se ao chão. Georges percebeu que o chão 

estava coberto de uma espessa camada de terra.435
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George viu e ouviu uma mitologia amorosa que o afetou profundamente. Percebia 

a si como um estranho ser, um qualquer. Fica envergonhado ao lembrar que sentou na 

mesma mesa com tal criatura e fingira se educado e superior, respaldado por sua 

pretensa ciência. Percebe que o que sabia não era nada. Sentia-se um autômato animado 

por um realejo a proferir sempre as mesmas frases, palavras ínfimas, curtas e breves, as 

mesmas de sempre. E o gorila, em contrapartida, criava um novo universo linguístico 

respaldado pela verdadeira vontade de saber. 

Georges pede à dama, por gentileza, se ele pode tratar do cunhado, por puro 

interesse científico. Assim, durante meses vai à casa quase todos os dias. O idioma é 

árduo mas Georges não desiste. Percebe que os objetos eram denominados pelo gorila 

conforme sua disposição, mas podiam mudar de nome a qualquer instante. Georges 

pensa em publicar algum estudo acerca da psicologia dos sons. Estava tão entusiasmado 

com esse novo ser que se afeiçoou extremamente ao gorila. Não tentou curá-lo –

acreditou, após meses de trabalho, ter aprendido a língua do gorila, e para ele isso 

bastou. 

Abandonou a ginecologia e foi especializar-se em psiquiatria. Fica encantado com 

as verdades loucas de seus pacientes, adora-os e eles a Georges. O diretor do manicômio 

onde vai trabalhar era bastante ortodoxo e tratava dos pacientes como espécimes em 

série. Georges não aprovava e sempre que possível falava como os oitocentos pacientes 

do manicômio diariamente. Deixava alguns afazeres para dedicar-se a conversar com os 

qualificados de insensatos. Georges passou a morar no manicômio. 

Com o tempo, ele progrediu e seu nome foi cogitado para ser o novo diretor. 

Havia muito tempo que tinha um caso amoroso com a esposa do atual diretor, e em 

determinada feita a moça, muito mais jovem do que seu decrépito marido, envenena-o. 

Desta maneira Georges assume o posto. Sabe das ações de sua atual esposa em relação 

ao ex-marido, mas nunca toca no assunto do assassinato de seu predecessor. Ele e a 

atual esposa o sabiam e isso bastava. 

Georges, com o tempo, vira uma celebridade. Acredita que a loucura de seus 

pacientes é causada por partes que não se entendem. Assim, ele falava com uma parte 

da personalidade do doente e depois com a outra, de maneira que estas partes separadas 

entrassem em consenso. 

Tal modus operandi revela-se um sucesso científico e os internos ficam felizes. 

Georges pensava: “À maneira dos Judeus que lastimavam as panelas de carne do Egito. 
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Prestando-lhes esse serviço, reconduzia-os ao Egito”.
436

 Os assistentes de Georges 

achavam-no mais louco do qualquer outra coisa, pois convidava seus pacientes para sair 

e jantar em sua casa, enfim, eram seus amigos de hospício. O diretor do hospital teria 

despedido toda essa canalha de assistentes, mas pensava nos contratos. Ocorre que às 

vezes Georges encontrava na rua algum ex-paciente que estava curado. Nessas ocasiões 

perguntava-lhe sobre saúde, profissão, família, e quando ouvia que tudo tinha 

melhorado ficava triste – não queria que ficassem bons, queria-os loucos, para que 

precisassem dele, que se possível o processassem por tê-los curado. 

Georges acreditava que a loucura era a língua primordial, a língua adamita. O 

discurso puro, a gênese, o verbo. Sonhava que talvez chegasse o dia em que os pacientes 

pedissem de volta suas doenças.  

Gostava de analisar a todos. Fazia-o com amigos, assistentes, funcionários e seus 

amigos-pacientes. Ao analisar o indivíduo, pensava sempre na massa que este trazia 

oculta dentro de si e supunha em suas conjecturas que a civilização era o freio para que 

essa massa louca não irrompesse. Seus pensamentos orbitavam: 

 

 

A assim chamada luta pela existência, travamo-la movidos não só por 

fome e amor, mas também para aniquilarmos a massa em nós 

mesmos. Sob determinadas circunstâncias, esta se torna tão forte que 

obriga os indivíduos a realizar ações altruístas ou até mesmo 

contrárias a seus próprios interesses. Já houve “a humanidade” como 

massa muito antes de ela ter sido inventada e diluída como conceito. 

Ferve em todos nós esse animal monstruoso, feroz, exuberante e 

ardente, ferve nas profundezas do nosso ser. (...) Logo, porém ela se 

desfaz e voltamos a ser os pobres-diabos solitários de antes. (...) 

Entrementes, a massa em nós prepara novo ataque. Dia virá em que 

deixará de desfazer-se, talvez primeiro num único país para depois, 

partindo dele, dilatar-se até que ninguém possa duvidar dela, uma vez 

que já não existirão nem eu, nem tu, nem ele, senão exclusivamente 

ela, a massa.
437

  

 

 

Depois desses devaneios, Georges pensava com crescente aflição em seus loucos 

e invejava-os. Sentia-se incapaz de uma ideia original, enquanto os loucos eram 

constituídos destas. Georges era como uma tábula rasa onde se inscreviam as falas de 

outrem e ficavam gravadas coisas maravilhosas que o faziam tremer de vergonha de seu 

discurso científico e retilíneo. Em meio à tristeza que o abatia, eis que de uma sala do 

manicômio vem sua esposa com um telegrama na mão. Georges lê: “Estou 
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completamente tantã. Seu irmão”.
438

  Georges não acreditava no que via, afinal já fazia 

doze anos que não tinha notícias de Peter. De qualquer maneira decide fazer a mala e 

partir. A esposa pergunta quando tenciona viajar e ele diz: agora. 

Dirige-se imediatamente à estação de trens em Paris. Já dentro do vagão vê 

aproximar-se um homem e ao seu lado uma mulher que parecia ser a esposa. Percebe 

que o homem é cego. Lembra de seu irmão Peter, talvez este tivesse a mesma expressão 

de poucos amigos como a do cego. A esposa que acompanhava o senhor pega um livro 

e começa a ler para o marido. A audição da leitura começava a enfadar Georges, mas 

não tinha para onde ir. 

Deixou para lá o desconforto e pensou em como estaria o irmão, o que haveria 

acontecido? Lembrou-se um fato ocorrido na infância. Peter tinha contraído sarampo e 

não conseguia abrir os olhos. As palavras que vinham à sua mente eram: cego, cego, 

cego. Peter dizia ter ficado cego, chorava e pedia pela mãe, mas ela dizia para ele calar a 

boca. Georges também ficava com medo e dizia à mãe: “„Aquele homem! Aquele 

homem!‟ „Que homem?‟ „No quarto escuro tem um homem.‟ „Ora. É o Peter. O Peter 

seu irmão, seu irmão.‟ „Não, não‟, esbravejava o pequeno Georges. „Deixe o homem, a 

senhora deve ficar comigo!‟”
439

  

Após tais reminiscências, Georges atinou que talvez seu irmão temesse ficar cego, 

por isso o telegrama. Pensou de antemão nos procedimentos que faria para tratar dos 

olhos do irmão. Faria um exame completo, passando por um controle da luminosidade 

dos ambientes e por fim um diálogo amoroso e amistoso com o irmão.  

Quando chegou, hospedou-se em um albergue modesto. Vai para o quarto, deita-

se e sonha com dois galos: 

 

 

O maior era vermelho e fraco: o menor, era elegante e astuto. Sua 

luta prolongou-se por muito tempo. Era tão fascinante que a gente 

cessava de pensar. “Veja só”, disse um espectador, “como se 

comportam os homens!” “Os homens?”, cantou o galo menor. “Que 

homens”? Somos Galos de Briga. Não nos ofenda!” O espectador 

recuou. Encolhia-se cada vez mais. De repente percebia-se que ele 

também era um galo. “Mas um galo covarde” disse o vermelho e 

acrescentou: “Está na hora de levantar!” O pequeno deu-se por 

satisfeito. Ele vencera. Voou embora. O galo vermelho conservava-se 

em seu lugar. Crescia mais e mais. Sua cor intensificava-se, até 

ofuscar os olhos da gente. Eis que estes se abriam. A janela estava 

banhada por um imenso sol.
440
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Georges levanta-se e se dirige ao prédio número 24 da Ehrlichstrasse. Chegando 

ao apartamento de Kien, é recebido por Therese. Apresentou-se e perguntou pelo irmão, 

mas Therese negou-se a dizer qualquer coisa, resmungou acerca de assuntos sobre ser 

ludibriada, o preço das batatas, o testamento, dentre outras coisas. Falou que o irmão de 

Georges era um assassino e que merecia a cadeia, pois matara a primeira esposa e 

escondera-a atrás dos livros... Georges, que já tinha prática com discursos pouco 

ortodoxos, escutou até ela se acalmar e perguntou novamente onde estava o irmão. 

Enquanto esperava pela resposta, Georges já pensava nas manchetes dos jornais: “O 

maior sinólogo vivo! O melhor conhecedor da Ásia Oriental! Vida dupla! Demissão de 

um diretor de um manicômio. Aberração! Divórcio! Os assistentes como sucessores. Os 

pacientes, os pacientes!”
441

  

Após esse breve devaneio, Georges retornou com galanteios que faziam Therese 

ficar ruborizada; pedia qualquer coisa e ela respondia. Percebeu que espírito fraco tinha 

aquela mulher. De repente faz-se ouvir a voz de Pfaff. O mesmo alertou-o para que 

Georges não acreditasse em nada que ela dizia. Pfaff surgiu caminhando como um 

troglodita e fez Georges segui-lo até o quartinho onde estava Kien. No caminho disse 

que o professor havia matado os canários que o zelador adorava. Georges nem lhe deu 

atenção, estava preocupado com o irmão, porém a figura robusta e ruiva de Pfaff lhe 

agradou. 

Ao chegarem ao quarto, tudo era escuridão. Um odor fétido de comida estragada, 

sangue e outras substâncias desconhecidas assaltavam o nariz de Georges. O zelador 

aponta para um canto escuro e diz: “Aqui! Aqui!”, urrou Atlas, como um leão numa 

cova. “Ele está acocorado diante do meu buraco patenteado!”
442

 Georges se 

apresentou na penumbra e ouviu um som que lembrava mais um suspiro. Chamou o 

irmão novamente e ouviu „Georges‟. “De repente alguém ordenou, em tom tão áspero, 

tão severo que Georges se assustou um pouco: “Saia daqui, Pfaff”.
443

 

Kien dera sinal de vida. Este mantinha o braço esquerdo escondido atrás das 

costas, para o irmão não ver seu dedo amputado. Porém tal estratagema não deu certo. 

Georges pediu para vê-lo e ficou abismado de como seu irmão havia chegado a tal 

estado. 
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Uma coisa era certa: urgia cuidar do machucado do irmão, mandar aquelas duas 

figuras desprezíveis embora, ver se a biblioteca estava intacta, arrumar o apartamento e 

solucionar a vida financeira do irmão, que ao que tudo indicava estava como ele, em 

frangalhos. Kien, enquanto isso, lamentava como se deixara enredar por pessoas tão 

desprovidas de intelecto como aquela megera e o lansquenete. 

Enquanto fazia o curativo de Kien, tecia enormes elogios à inteligência do irmão, 

sua sobriedade intelectual, todo seu saber, a biblioteca, suas monografias sobre Kant, 

Confúcio e Buda, a ponto de nos círculos acadêmicos chamarem Peter Kien de o Jacob 

Burckhardt das culturas orientais. O irmão de Kien falava, falava e falava, suas ideias e 

pensamentos vinham em tropel. Não via Peter fazia oito anos. Dizia dever ao irmão tudo 

que sabia. Estava muito entusiasmado com o reencontro. 

Achava interessantíssimas as ideias de Kien acerca de Aristóteles, pois advogava 

que o filósofo grego trazia em si todas as correntes filosóficas pregressas e dizia 

também que Confúcio estava para a China assim como Aristóteles estava para o 

Ocidente.  

Em meio a toda essa verborragia, Kien lançou ao irmão um olhar desconfiado e 

perguntou: 

 

  

“Por que me olha ininterruptamente desse jeito?”, perguntou Kien 

por sua vez. “Está me confundindo com seus pacientes. Minhas 

opiniões científicas você só as entende pela metade, porque lhe falta 

cultura. Não fale tanto assim. Você não me deve nada. Detesto 

adulações. Aristóteles, Confúcio e Kant são indiferentes a você. 

Qualquer mulher interessa mais a você. Se eu tivesse exercido a 

menor influência sobre você, você não seria agora diretor de um asilo 

de idiotas”. “Ora Peter, você me trata...” “Trabalho em dez 

monografias simultaneamente. Quase todas são esmiuçamentos de 

letras, pois é assim que você no seu íntimo qualifica todo e qualquer 

trabalho de um filólogo. Você ri de conceitos. O trabalho e o dever 

são meros conceitos para você. Você crê unicamente em seres 

humanos, de preferência em fêmeas.
444

 
 

 

O irmão disse a Kien que estava sendo injusto, e notou como era fácil trazer à 

tona a sua velha arrogância. Georges tinha interesse em dar uma olhada nos livros de 

Kien. Aconselhou-o a descansar e em uma hora estaria de volta. Kien disse-lhe que para 

ver a biblioteca seria necessário um dia inteiro. Ainda alertou o irmão para não subir, 

pois havia cheiro, cheiro de cadáver. Georges compreendia a raiva do irmão acerca de 
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seu mal fadado casamento e sua aversão a Therese. Identificou-se com ele dizendo que 

já tinha passado por situação semelhante. Georges concordava com Kien, as mulheres 

eram uma desgraça. Ele, Georges, gostava realmente era dos seus pacientes. 

Kien dizia não acreditar no irmão, chamava-o de mentiroso, e que por isso foi ser 

médico de loucos.“„Por que não se tornou ator? Deveria ter vergonha de seus 

pacientes. Para estes, a miséria deles é a mais amarga verdade‟”.
445

 A conversa 

prosseguia num crescente, com Kien fazendo longas digressões acerca das mulheres e 

dos loucos. Perguntava ao irmão o que era mais honesto, viver de livros ou de pacientes. 

Kien utilizava-se, para rebater o saber do irmão, da história das mulheres e seus 

ardis, autores remotos oriundos da China como Wang-Chung e Confúcio, o hindú Buda 

e seu discípulo Ananda, dentre outros. Por meio de exemplos implacáveis falava da 

vileza da mulher que estes homens de cultura milenar já sabiam. Georges rebatia as 

invectivas do irmão falando de seres assexuados, como as térmitas e de outros animais, 

como zangões e aranhas. Na aranha imaginava a personificação perfeita da mulher. 

Bichos que tinham o poder de após a cópula matarem seus parceiros sem dó. 

O discurso vai se intensificando e Georges tem mais prazer em mostrar 

argumentos do que cessar aquela algaravia disparatada. Kien não se faz de rogado e 

dispara contra o irmão saberes acerca dos mitos gregos e latinos, fala de Circe, Medusa, 

Afrodite e Dalila. Fala também de Átila o Huno, Tomas Morus e São Tomás de Aquino. 

Para Kien, o que as mulheres tinham em comum era a maldade, os ardis. Admirava 

Ulisses por não se deixar seduzir por Helena. Faz uma longa digressão sobre a Odisseia 

e de todo seu enredo. Enquanto fala sobre tais figuras míticas, os olhos de Kien crispam 

de raiva e vontade. 

A cada colocação que Kien faz acerca das vilezas das mulheres no decurso da 

Hitória, seu irmão interpretava tais acontecimentos longínquos com os atuais, 

envolvendo Kien e Therese. Para Georges, Kien falava de si e de seu casamento por 

exemplos, metáforas, ancorado na história, um terreno seguro para ele. 

 

 

A crueldade é também um dos traços principais das deusas gregas. Os 

deuses são mais humanos. Será que já houve uma criatura que tenha 

sido implacavelmente torturada e perseguida por toda a vida como 

Hera atormentou e acossou Heracles, que nenhum mal lhe fizera, a 

não ser o de nascer?
446
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Além das aulas de mitologia greco-romana, Kien começou a introduzir em seu 

discurso a palavra azul, que aos poucos começou a se tornar mais frequente. Introduziu 

este tema pois disse ao irmão sofrer de ilusões ópticas, dizia ele que acabava de tentar 

imaginar o Mar Egeu e este pareceu mais verde do que azul. Georges disse que para ele 

o azul era mais agradável, fazia-o pensar nas telas de Fra Angelico. Kien ouvia mudo 

tais assertivas acerca do azul. “De golpe agarrou a manga de Georges e disse: „Uma 

vez que falamos de quadros, que pensa de Miguelangelo?‟ „De onde lhe vem a 

associação com Miguelangelo?‟”
447

 

Kien inicia sua explanação: 

 

 

Bem no centro do teto da Capela Sistina, Eva é criada da costela de 

Adão. A apresentação desse ato, que converte o recém-iniciado 

melhor dos mundos no pior, tem dimensões menores que a Criação de 

Adão e o pecado original que a ladeiam. O que ali ocorre é um 

processo mesquinho e miserável, pelo qual se priva o homem de sua 

menos valiosa costela; é a cisão que produz dois sexos, dois quais o 

segundo só significa uma parcela do primeiro. E, no entanto, esse 

pequeno acontecimento acha-se no centro da Criação. Adão está 

dormindo. Se estivesse acordado, fecharia sua costela. Ai dele! O 

fugidio desejo de ter uma companheira tornou-se o seu destino. A 

benevolência de Deus esgotou-se na criação de Adão. A partir de 

então, Ele o tratou como um estranho e não como obra Sua. Fê-lo 

pagar por palavras e estados d‟alma mais fugazes que nuvens e 

obrigou-o a suportar por toda a eternidade as consequências de um 

capricho. Dos caprichos de Adão originaram-se os instintos do 

gênero humano. Ele está dormindo. Deus, o bondoso pai, entregando-

se com sarcástica brandura a esse trabalho, tira num truque de 

mágica, Eva do corpo dele. Ela coloca apenas um pé no solo. O outro 

ainda encontra-se no flanco de Adão. Antes de ser capaz de se 

ajoelhar, ela já junta as mãos. Sua boca murmura uma frase 

bajuladora. Bajulações endereçadas a Deus chamam-se rezas. O que 

ensinou a Eva a arte de rezar não foi a indigência. Ela é prudente. 

Enquanto Adão dorme, a mulher acumula a toda pressa um 

patrimônio de boas ações. Age instintivamente, notando a vaidade de 

Deus, tão gigantesca como só Ele mesmo. Por ocasião dos diversos 

atos da Criação, Deus veste-se diferentemente. Entre uma obra e 

outra, muda de roupagem. Contempla Eva, envolto em um amplo 

manto a descer em formosas dobras. Não vê a beleza da mulher, 

porque em toda parte só enxerga a Si próprio, mas aceita a veneração 

que ela Lhe tributa. O gesto de Eva é ao mesmo tempo humilde e 

pecaminoso. Desde o primeiro momento de sua vida, a mulher se 

mostra calculadora. Está nua, mas não sente vergonha perante Deus, 

que traja aquele amplo manto. Só se envergonhará quando perceber 

que acaba de fracassar num pecado. Adão jaz ali, fatigado, como 

após uma cópula. Seu sonho é leve. O homem sonha com a tristeza 

que Deus lhe deu de presente. O primeiro sonho de um ser humano foi 
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gerado pelo medo à mulher. Quando Adão acorda, Deus cruelmente 

deixa os dois sozinhos. Então a mulher há de se ajoelhar diante do 

homem, com as mãos juntas, tal como fez perante Deus, e de seus 

lábios brotarão as mesmíssimas frases bajuladoras. Ela as 

pronunciará com lealdade nos olhos e ambição de mando no coração. 

Para que ele nunca mais possa passar sem ela. Eva o levará à 

depravação. Adão é mais magnânimo do que Deus. Deus ama na Sua 

Criação somente a Si mesmo. Adão ama Eva, o segundo ente, o outro 

ser, o mal, a desgraça. Perdoa-lhe o fato de ela ser o que é, a saber, 

uma costela sua que cresceu.448  

 

 

Após esta explanação detalhada, Kien estava exausto e dizia para Georges ir 

embora, que não precisava dele afinal tinha seus livros. Falava em alto e bom tom que 

poderia vegetar em uma cova, pois tem todos os livros em sua cabeça. Não precisa de 

mulheres. Após toda essa conversa, Kien foi ficando mais calmo e acessível. 

Delicadamente, Georges convidou o irmão para irem comer algo. Mas chegando 

ao restaurante Kien sente-se observado por olhos hostis, diz que os frequentadores do 

local o olham. De fato o olhavam, pois estava um maltrapilho. Vão a outro lugar com 

menos pessoas e Kien pede vinho. Não tem por hábito beber, mas bebeu e muito. 

Discorre novamente acerca de processos criminais, temas de jurisprudência, leis, 

incisos, artigos, códigos etc... a riqueza com que narrava isso era assustadora para 

Georges. O irmão já sabia que Kien prezava o saber über alles. Em meio à conversa 

acerca da história dos tribunais, processos e penas, disse que o Governo da China um 

dia iria erigir uma estátua em homenagem ao maior sinólogo do ocidente. 

Após as conversas infindáveis com Kien e já cansado Georges, vai para o 

apartamento a fim de ver se a biblioteca estava intacta. Kien o alertou novamente acerca 

do cheiro e de fantasmas. 

Ao chegar lá, encontrou o Zelador e Therese no apartamento e em tom muito rude 

alertou-os que estavam sumariamente despedidos. A estes foi prometida uma 

bonificação, e se eles não prometessem ficar longe de Kien o irmão acionaria a polícia e 

seus advogados com o propósito de colocá-los de imediato na cadeia. 

Enquanto o irmão fala com os dois escroques, o desejo de Kien em trabalhar 

aumentava mais e mais, não via a hora de unir-se à sua biblioteca. Georges não 

demorou a retornar avisando o irmão que tudo já tinha sido resolvido. Kien agradeceu e 

disse que não iria escrever para ele pois achava um desperdício de tempo tal ato. 

Georges disse que voltaria para vê-lo em seis meses. Kien, mais por orgulho que 
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alegria, fez uma careta e disse não precisar de visitas. E assim foi. Ao anoitecer, 

despediram-se friamente. 

Ao dirigir-se para estação de trens, Georges meditou sobre os últimos 

acontecimentos: “O fato de estar a salvo da biblioteca infernal encheu-o de alegria. 

Com impaciência aguardavam-no oitocentos fiéis. O trem avançava devagar 

demais”.
449

 

Peter, já sem a presença do irmão, tranca-se no apartamento e observa a porta. 

Percebe-a como uma porta feita de ferro de tão sólida, e por ter tantas fechaduras e 

trancas. Mas lembra que o lansquenete a arrebentara com um chute. Kien começa a 

tecer estranhas conjecturas em relação ao zelador, não faz ideia de onde ele esteja. 

Pensa na força de Pfaff, que era capaz de desmontar tudo e todos que viessem ao seu 

encontro. Começa a delirar, acredita morar em um palácio onde todos os homens 

surgem de suas covas e tapam o nariz, tamanho o cheiro do cadáver. Tais homens falam 

entre si e dizem que o cheiro vem da biblioteca. Kien acreditava que Pfaff não sentia o 

cheiro do cadáver pois tinha um bigode espesso e passava pomada nas narinas, tinha 

milhares de tubos de pomadas para casos como este. A cor vermelha aos poucos se 

transforma em uma ideia prevalente no delírio do professor. Imaginava os milhares de 

potes de pomada vermelhos que o zelador tinha. Pensava na cabeça e nos cabelos de 

Pfaff que tinham a cor também vermelha como o FOGO. 

Lamentou não poder ver mais as calças, apagou a luz e vieram a sua mente 

imagens desconexas, reminiscências dos últimos acontecimentos. Lembrava da cor 

vermelha do sangue, do guardanapo empapado. Pensou nos canários: 

  

 

Quatro gaiolas estavam preparadas. Eles, porém, na sua arrogância, 

olhavam com desprezo o povo vil. As marmitas estavam vazias. Eis 

que vieram bandos de codornas, e o povo de Israel teve o que comer. 

Todos os pássaros foram exterminados. As gargantas eram 

pequeninas sob as penas amarelas. (...) Fim do canto a quatro vozes! 

Em toda a parte jorra sangue, sangue espesso, quente. Esses pássaros 

têm sempre febre, o sangue ARDE, e as calças QUEIMAM. 

Esfregando as calças, Kien afastou delas o sangue e o clarão.
450

 
 

Ao entrar na cozinha, percebe que a cadeira está fora do lugar costumeiro, como 

se alguém tivesse mexido nela a pouco tempo. Avista bolinhos sobre a mesa e joga-os 

na lata de pão. Lembram corpos de pássaros, e a lata se assemelha a uma espécie de 

crematório. Esconde-a no armário. Sobre a lata jazia o livro As calças. O delírio de Kien 
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começa a ficar mais elaborado, começa a falar sozinho e pergunta se houvesse um 

incêndio, o que faria? Temas como fogo, incêndio, queimar, arder... De súbito abre a 

torneira da pia com toda a força. Não demora, a água começa a cair no chão. Dirigi-se a 

outro cômodo da casa, lembrava da saia azul e de sua dona que outrora dormiam juntas. 

Começa a imaginar que o quarto onde Therese dormia havia se transformado em um 

dispensa. 

 

 

Do teto pendiam presuntos defumados. O assoalho revestia-se de 

rígidos cones de açúcar. Volumosos pães rolavam, chocando-se com 

barris de manteiga. Jarros de leite fincavam-se vigorosamente no 

chão. Os sacos de farinha protegiam a cidade contra um assalto de 

inimigos.
451

  

 

 

Pouco tempo depois os sacos estavam vazios e furados, o leite tinha escorrido, o 

assoalho havia engolido o pão e a manteiga, do teto onde havia presuntos restavam fios. 

Uma frase lhe vem à mente: “INCÊNDIO NA BIBLIOTECA”.
452

  

Mexe rapidamente em jornais que estavam numa pilha a procura alguma 

manchete deste tipo. Seu nariz começa a sentir um cheiro de querosene. O papel dava a 

impressão de crepitar. Procurava letras nos jornais, a primeira que encontra é a letra A, 

em seguida o S, e lhe vem como um raio a palavra assassínio. Imagina que naquela 

altura o irmão já saiba do assassinato. A outra manchete que lhe salta aos olhos é 

incêndio. Tencionava cancelar a assinatura do jornal, mas já era tarde da noite. 

Lembranças do Theresianum, do anão, livros comidos por um porco, deixavam-no 

atarantado. Imagina que todas as forças do mundo externo estejam em conluio contra 

ele. Armas, arame farpado, carros blindados, soldados. Todos estão envolvidos. E os 

livros do Theresianum condenados ao fogo. 

Kien em meio a pensamentos desconexos ouve vozes pedindo socorro, abre a 

claraboia. Depois são gritos, mas não se fia nestes.  

Corre até o outro cômodo e a gritaria se intensifica, tapa os ouvidos com toda a 

força. Os sons vinham em ondas que aumentavam e diminuíam. Tudo era muito 

confuso... Puxa a escada até a biblioteca, sobe até o último degrau, consegue ver o céu 

com a claraboia aberta, este tem matizes vermelhos e negros, como se um incêndio não 

muito longe estivesse ocorrendo. O clarão vinha da direção do Theresianum, só podiam 
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ser livros pedindo socorro. “Labaredas, clamor, fedor! FOGO no Theresianum!”
453

 

Gotas caem pela claraboia, Kien deixa seu rosto em brasa sentir as gotas escorrendo, 

achava a água estranha, torcia para que a chuva apagasse o fogo. Sente de súbito uma 

sensação inexplicável: 

 

 

Alguém beliscava-o. Desnudavam-no completamente. Revistaram-lhe 

os bolsos. (…) Rubras figuras, grossas, túrgidas, cresciam a seu 

redor. Entre elas achava-se o zelador. O cadáver tentava falar. Ele 

não prestava atenção. (…) “Como se chama”? Doutor Peter Kien. 

“De profissão”? O maior sinólogo vivo. Impossível. Juro. Matei-a. 

Respeite-o. Ele é uma celebridade. Onde está o dinheiro? Não sou 

ladrão! Assassino e ladrão. “Só assassino, só assassino”.  

 

 

Aos poucos abre os olhos, o céu estava menos rubro, era provável que os 

bombeiros tivessem chegado. Nos cômodos as vozes tinham cessado. A escada estava 

no centro, preparada. Imaginava o porco a esta altura carbonizado sob restos de 

incêndio. Kien olha para o tapete à procura de sangue. Passa os dedos no mesmo e 

cheira, mas nada. Eis que se debruça sobre o tapete, porém a luz é fraca, deita-se de 

bruços no tapete com uma caixa de fósforos e acende seis palitos de uma vez para 

enxergar melhor. O mesmo é composto de listras vermelhas, mas cabe arrancá-las, 

pensa Kien, pois podem se tornar provas contra ele. O fogo se incumbirá. Acende mais 

seis fósforos, encosta nas listras, elas queimam e ficam marrons, gasta toda caixa nesta 

empreitada. Ouve sons, batem à porta. É a polícia, o zelador. Finge ser surdo. Não abre 

a porta. Esconde-se atrás de um livro, quer lê-lo. Letras bailam por todos os lugares, 

brasas brilham aqui e ali. 

De súbito Kien está de pé, indaga-se como pode ler assim.  

 

 

O livro está muito baixo. As batidas continuam, Kien pensa: 

 

 

Abre o livro. Bate-o com a palma da mão. Batem onze horas, agora 

apanhei você. Leia! Deixe! Não. Saia daí! Ai! Da primeira linha 

desprende-se uma vara que lhe golpeia a orelha! As letras são de 

chumbo. Isso dói. Golpe! Outro Golpe! Mais um! Uma nota ao pé da 

página aplica-lhe um pontapé. Cada vez mais. Cambaleia. Linhas e 

páginas inteiras, tudo o acossa. Sacodem-no, surram-no, atormentam-
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no, jogam-no um nos braços dos outros. Larguem-me! Maldita corja! 

Socorro! Georges! Socorro! Georges!454
 

 

 

Mas o irmão partiu. Kien levanta-se rapidamente e fecha o livro. Neste momento 

está livre, pois está de pé. Acha que se fosse pelo irmão estaria morto. Imagina que 

Georges quer a biblioteca, mas nunca a terá. Ele que fique com seus loucos. „Biblioteca 

Georges Kien‟, o irmão não é verdadeiro, é um equívoco, um homônimo. Um assassino: 

 

 

Um uxoricida! ASSASSÍNIO E INCÊNDIO. Em todos os jornais. 

Condenado à prisão perpétua... morta e...dança dos mortos...herança 

milionária...bezerro de ouro... quem acha encaixa... chore... adeus... 

não... unidos... até que a morte os separe...MORTE NAS CHAMAS... 

Voraz... devorado pelas CHAMAS... arde... DESEJO ARDENTE... 

FOGO, FOGO, FOGO!455
  

 

 

Kien alcança um livro e ameaça bater no irmão... antigamente os bens eram 

queimados com o morto. Os livros falam, mesmo fechados, vozes de papel, algaravia 

negra, letras encarceradas. Kien ameaça de morte os livros com fogo. Acredita desta 

forma se vingar de todos seus perseguidores. As letras não cessam, batem, fazem 

barulho. A porta do apartamento é esmurrada com violência, a polícia. Ouve vozes que 

mandam Kien abrir a porta, policiais, o porco com a barriga angulosa deve estar junto 

com outros porcos. A porta é resistente, ninguém entra. Sinos a badalar, o anão... a 

corcova. 

Das prateleiras despencam livros, Kien tenta pegá-los, faz uma barricada de livros 

após ter feito uma pilha em frente à porta. Lembra da escada. Seu cérebro parace 

fragmentar-se ante a balburdia que escuta. O tapete queima. Pega os jornais velhos, faz 

bolas com as folhas, ateia fogo nestas, as joga para todos os lados. 

 

 

Recoloca a escada no centro da sala, no mesmo lugar de antes. Sobe 

até o sexto degrau, observa o fogo, espera. Quando as labaredas 

finalmente o alcançam, solta uma gargalhada tão estrondosa como 

nunca soltara em toda sua vida.
456
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