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Eu sou teu, embora até o presente 

Me tenha associado aos sacrílegos 

Eu sou teu, não obstante os laços 

Me puxarem para o abismo. 

Mesmo querendo fugir 

Sinto-me forçado a servi-te. 
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Tu me penetras a alma 
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RESUMO 
 

A luz brilha nas trevas: 
um estudo sobre o Deus Absconditus na literatura de Franz Kafka (1912-1924) 

 
Eduardo Oyakawa 

 
 

Este estudo é dedicado ao conhecimento da obra do escritor Franz Kafka, 
sob a égide da interpretação religiosa-mística. Para que logre esse intento, 
apresenta a biografia de Franz Kafka, a fim de desvelar acuradamente a sua 
“personalidade encerrada por uma parede de vidro”. Em Kafka, vida e obra se 
misturam inextricavelmente, de tal maneira que não se pode esclarecer 
convenientemente a sua literatura sem antes saber de sua relação conflituosa com 
os pais, com as namoradas, as suas dificuldades concernentes ao trabalho – 
realizado sob ansiedade e desalento – e com o judaísmo, constitutivo de sua 
formação familiar. A seguir, este trabalho estuda as multivisões analíticas, 
sublinhando a polissemia hermenêutica e as dificuldades de se compreender Kafka 
de maneira unívoca, isto é, sem levar em consideração o “assombro de sua 
literatura”, responsável por transformá-lo num dos autores mais lidos e comentados 
no deambular dos séculos XX e XXI. A terceira sessão tem como escopo 
fundamental oferecer um olhar crítico sobre as tentativas de interpretar os escritos 
sob o jaez místico-religioso. Para tanto, discute-se o “caso Max Brod” e a hipótese 
aventada pelo historiador das religiões Gershom Scholem, segundo a qual teria sido 
Kafka um cabalista herético. Finalmente, faz-se a hermenêutica textual (O Covil, A 
Metamorfose, O Processo e Investigações sobre um Cão) sob o ponto de vista 
cabalístico, ou seja, tentando deslindar o Deus Absconditus que, na diversidade de 
tons cromáticos e sonoros, incide na obra de Kafka como pequena luz brilhando nas 
trevas. 
 

Palavras-chaves: Franz Kafka; Deus Absconditus; Literatura; Religiosa-mística; 
Judaísmo. 

 



ABSTRACT 

 
 

Light shines in the darkness: 
a study about Deus Absconditus at Franz Kafka’s literature (1912-1924) 

 
 

Eduardo Oyakawa 
 
 

This study is dedicated to the knowledge of writer Franz Kafka’s literature, 
under the egis of the religious mystic interpretation. In order to accomplish this goal, 
Franz Kafka’s biography is presented, to allow his “personality enclosed by a glass 
wall” to be accurately exposed. Kafka’s life and work are so inextricably combined 
that it would not be possible to appropriately enlighten his literature without 
previously understanding his conflicting relationship with parents and girlfriends, as 
well as his difficulties with work – done with anxiety and discouragement – and with 
Judaism, basis of his family formation. Following this, this study comprehends 
analytical multiple visions, emphasizing the hermeneutic polissemy and difficulties of 
univocally understanding Kafka, without taking into consideration his “literature 
astonishment”, responsible for making him one of the authors that were mostly read 
and commented during XX and XXI centuries. Essential scope of the third session is 
offering a critical view about the efforts to interpret his writings under the religious 
mystic harness. For this, “Max Brod case” will be discussed and the hypothesis 
brought by the religions historian Gershom Scholem who presented Kafka as a 
heretic cabalist. Last but not least, textual hermeneutics will be made (Die 
Verwandlung, Der Prozess, Der Brau and Forschungen Eines Hund) under cabalistic 
perspective, trying to uncover Deus Absconditus who is shown in Kafka’s literature 
with the diversity of chromatic and sonorous tones as a small light shining in the dark. 
 
Keywords: Franz Kafka; Deus Absconditus; Literature; Religious mystic; Judaism 



RÉSUMÉ 

 
 

La lumière brille dans l’obscurité: 
une étude sur le Dieu Absconditus dans la littérature de Franz Kafka (1912-1924) 

 
 

Eduardo Oyakawa 

 
 

 Cette étude est consacrée à la connaissance du travail de l'auteur Franz 
Kafka, sous l'égide de l'interprétation religieuse-mystique. Pour que nous réalisions 
ce projet, il faudra connaître sa biographie afin de dévoiler la guérison de l'esprit de 
sa “personnalité fermée par un mur de verre”. Chez Kafka, la vie et l'œuvre se 
mélangent inextricablement d’une telle façon que nous ne pourrions pas expliquer 
correctement sa littérature sans savoir d'abord sa relation conflictuelle avec ses 
parents, avec les copines, avec les difficultés concernant au travail - fait sous 
l'anxiété et le désespoir - et le judaïsme, constitutif de sa formation de famille. Nous 
étudierons ensuite les multivisions analytiques mettant l'accent sur la polysémie 
herméneutique et les difficultés à comprendre Kafka d’une façon univoque, c’est-à-
dire, sans prendre en compte “l’étonnement de sa littérature” responsable par lui 
transformer  en l’un des auteurs les plus lu et commenté dans l’écoulement des  XXe 
et XXIe siècles. La troisième session a comme objectif fondamentale d'offrir au 
lecteur un regard critique sur les tentatives d'interpréter les écrits sous le caractère 
mystique-religieux. Pour cela, on discute «l’affaire Max Brod» et la possibilité posée 
par l'historien des religions Gershom Scholem selon lequel Kafka aurait été un 
cabaliste hérétique. Enfin, nous ferons la herméneutique textuelle (Le Terrier, La 
Métamorphose, Le Procès et Les Recherches d'un Chien) sous le point de vue 
cabalistique, soit, en essayant de dénouer le Dieu Absconditus qui, dans la diversité 
des tons chromatiques et sonores, affecte son ouvrage comme une petite lumière qui 
brille dans l'obscurité. 
 
Mots clés: Franz Kafka; Dieu Absconditus; Littérature; Mystique-religieux; Judaïsme. 
 

http://traduction.sensagent.com/polysémie/fr-fr/
http://traduction.sensagent.com/étonnement/fr-fr/
http://traduction.sensagent.com/dénouer/fr-fr/


SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

  

1. Motivação para a realização deste trabalho 15 

2. A pesquisa 17 

 

 

CAPÍTULO I 

 

CONTEXTO GEOPOLÍTICO NO QUAL EMERGIU A FAMILIA KAFKA. 

DADOS BIOGRÁFICOS QUE APRESENTAM FRANZ KAFKA 

 

 

1. A situação geopolítica do Império Austro-Húngaro sob a casa dos 

Habsburgo 

22 

 

2. Genealogia familiar 

 

27 

 

3. Introdução religiosa: a família Kafka e o Judaísmo 

 

30 

 

4. Uma pessoa com a aparência de “uma parede de vidro”: Franz Kafka, 

o “eu” e o “mundo”: características pessoais e o trabalho 

 

34 

 

5. Os amores de Kafka: o casamento como promessa sempre desejada, 

mas jamais cumprida: Felice, o caso Grete e o exemplo de ascese 

kierkegaardiano 

 

 

39 

 

6. Julie, Milena e Dora: a epifania das grandes paixões. O diagnóstico da 

doença 

 

42 

  

 

CAPÍTULO II 

 

O CALEIDOSCÓPIO HERMENÊUTICO SOBRE A OBRA DE KAFKA: 

À GUISA DE UM ESTADO DA ARTE E A MULTIVISÃO ANALÍTICA 

 

1. À guisa de um Estado da Arte 
53 



2. A multivisão analítica 
60 

2.1 A abordagem da Teoria Crítica frankfurtiana e os comentaristas 
sociopolíticos 

60 

2.2. “A escuta psicológica” e os dados biográficos 
73 

2.3 O universo literário de Kafka 
82 

 

CAPÍTULO III 

 

UM ESTUDO SOBRE O DEUS ABSCONDITUS: “O CASO MAX BROD”, A MÍSTICA 

JUDAICA E A HIPÓTESE DE SCHOLEM 

 

1. O “caso Max Brod” 
93 

2. A mística judaica 
115 

2.1 O Zohar 
122 

2.2 O Hassidismo 
133 

 

CAPÍTULO IV 

 

A HERMENÊUTICA DOS TEXTOS: O COVIL, A METAMORFOSE, O PROCESSO E 

INVESTIGAÇÕES DE UM CÃO 

 

1. O Covil 
147 

2. A Metamorfose 
155 

3. O Processo 168 

4. Investigações de um Cão 
183 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 189 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 196 

ANEXOS 208 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

1. Motivação para a realização deste trabalho  

 

Franz Kafka foi um dos autores mais cruéis que a humanidade culta jamais 

produziu. Crueldade encontrada no fulcro de suas histórias extraordinárias, mas que, 

paradoxalmente, se manifesta em textos curtos e bem urdidos, pouco adjetivados, 

severamente enigmáticos e eivados por um recorrente sentimento de desconcerto 

lógico, atmosfera onírica e ubíqua presença de ansiedade frente ao mundo e seu 

sucedâneo, o mal estar existencial. Assim foi, desde jovem, a minha experiência de 

leitura de Kafka. 

Esse Kafka, que eu lia avidamente nos tempos de juventude, projetava-me 

no universo fantástico que só a boa literatura pode nos oferecer, com a sua singular 

vocação para a imaginação. E não apenas isso, a leitura kafkiana predispunha-me 

cada vez mais à crítica dos ordenamentos e sentidos inerentes ao mundo social. Lê-

lo era ficar em permanente estado de desassossego; na verdade, em permanente 

estado de assombro diante da grande quantidade de processos e metamorfoses que 

a vida adolescente crescentemente me impunha. 

Não somente esse sentimento me obsedava, mas, por vezes, aquela 

crueldade que engolfava suas personagens, quase sempre solitárias e inquietas, 

também me convidava a toda a sorte de conjeturas e de abstrações intelectuais. 

Enfim, enquanto adolescente, eu lia Kafka como quem quisesse entender 

melhor o mundo das responsabilidades e das circunstâncias que se abatem sobre 

os ombros adultos. 

Mas, desde aquele tempo, eu sentia um particular desconforto quanto à 

recepção crítica de sua obra: apesar dos argumentos dos especialistas serem 

convincentes, em quase nada abordavam o que eu considerava ser o mais 

importante nos desafios inerentes à literatura, ou seja, pouco diziam sobre os 

dramas existenciais que, por assim dizer, cingem o coração da criatura humana. 

Na imaturidade típica da juventude, eu achava que a crueldade do texto 

kafkiano era parcialmente compreendida, ou, melhor dizendo, não era levada até as 

suas últimas consequências, tanto no concernente à linguagem, mas principalmente 
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no que se referia à angústia existencial subentendida em sua radical e 

particularíssima visão de mundo. 

Pois bem, os anos se passaram, algumas outras leituras foram feitas, mas 

esse primeiro sentimento de desconforto frente às análises do texto de Kafka 

permaneceu intacto, imperturbável, como se algo precisasse ser acrescentado a fim 

de superar o senso comum erudito, que reputava ser o autor nascido em Praga tão 

somente o “poeta do fantástico” ou o “crítico da sociedade burguesa”. 

Somente com a leitura de Pietro Citati (2001), o ensaísta italiano, eu pude 

compreender as causas de minha inquietação e desfazer o incômodo juvenil; 

finalmente eu tinha encontrado uma explanação articulada e corajosa sobre a 

religiosidade na obra de Franz Kafka. 

Sem delongas: o que eu considerava insatisfatório nos estudos acadêmicos 

sobre o autor de Investigações de um Cão era a falta de uma pesquisa mais 

abrangente sobre a religiosidade velada, mas de fundamental importância para 

compreendermos a complexidade da obra. 

Entretanto, no estudo sistemático que um doutorado nos convida a perfazer, 

acabei encontrando, para a minha grande surpresa, uma plêiade de estudos sobre 

Kafka e a religião, a começar pela biografia publicada pela Schocken, de Nova 

Iorque, escrita por Max Brod, em 1954, na qual ficamos sabendo das intensas 

preocupações que Kafka tinha não somente em relação ao judaísmo – ele leu, ao 

longo de sua curta existência, a Bíblia, com assiduidade e esmero –, bem como no 

interesse demonstrado pela história das religiões como um todo. 

De qualquer maneira, mesmo lendo uma grande quantidade de textos sobre 

esse assunto (inclusive a Escola Teopoética, inaugurada por Karl-Joseph Kuschel1), 

ainda me parecia que a leitura de Pietro Citati sobre Kafka tinha ido a recônditos, a 

filigranas analíticas que os outros autores não alcançaram. 

Mas, então, de onde vinha essa segunda angústia? Por que os textos que 

versavam sobre a supracitada religiosidade ainda me pareciam inconclusivos e 

monotonamente formais, no máximo discorrendo sobre suas simpatias, que 

cresceram ao longo dos anos, em relação ao judaísmo e ao sionismo político? Por 

                                                        
1
 Referência teórica fundamental para quem deseja estudar o diálogo entre religião e literatura e que 

postula a hipótese de que as obras dos grandes escritores, como Kafka, referem-se, ainda que 
veladamente, à busca pelo transcendente. Teremos a oportunidade de conhecer mais acuradamente 
a Escola Teopoética, no capítulo dois de nossa tese. 
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que a hermenêutica citatiana – e não aquela realizada por Brod – satisfazia a minha 

curiosidade intelectual como cientista da religião? 

Depois de pensar a esse respeito, ocorreu-me uma resposta: somente Pietro 

Citati percebeu nos textos kafkianos a presença da luz mística; somente ele 

percebeu que, a despeito da adesão eventual de Kafka ao judaísmo rabínico, 

vicejava em sua obra a busca dolorosa, mas recorrente, pela transcendência. 

Daí nasceu definitivamente o objeto de minha tese doutoral: desvelar o Deus 

Absconditus na literatura de Franz Kafka. Para prosseguir a minha investigação, tive 

que percorrer ainda mais um caminho, pois, ainda que Citati tenha feito explanações 

consistentes sobre a busca kafkiana por Deus, o intuito do seu estudo tinha um 

caráter biográfico e, portanto, muito abrangente, não se preocupando no 

aprofundamento que a reflexão do tema sobre a mística exigia. 

No decorrer de minhas pesquisas sobre a imbricação entre mística e 

literatura, notadamente depois de meu exame de qualificação, pude conhecer a 

hipótese sugerida pelo historiador das religiões Gershom Scholem, segundo a qual 

teria sido Kafka um cabalista herético. 

Ora, no centro das reflexões da Cabala sobre os mistérios do mundus 

intelligibilis, encontra-se o conceito do Ein-Sof, o Deus oculto. Então me dei conta de 

que, investigando mais detalhadamente esta escola mística, eu me aproximaria do 

cabedal teórico necessário para realizar a hermenêutica dos textos kafkianos sub 

specie aeternitatis. 

O caminho de minha investigação estava, finalmente, consolidado. 

 

 

2. A pesquisa 

 

O tema do Deus Absconditus na obra de Kafka tem certa tradição no 

universo acadêmico europeu – com Gershom Scholem, Walter Benjamin e, mais 

recentemente, Pietro Citati. Entre nós, no entanto, foram raros os pesquisadores que 

se debruçaram sobre o assunto. O nosso trabalho investigativo tem como um de 

seus escopos o esforço para nos equipararmos teoricamente aos grandes centros 

de pesquisas internacionais, nos quais a questão religiosa em Kafka vem ganhando 

importância. 
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A religiosidade na obra kafkiana tem sido motivo de grande controvérsia, e 

pretendemos trazer à baila o inventário argumentativo que permeia os diversos 

lados que estão implicados na discussão. 

Com efeito, alguns insistem que a “ânsia pelo divino” em seus textos 

simplesmente não existe; outros tendem a enxergar uma inexcedível vontade de 

encontro com o transcendente. Seja como for, precisamos recensear essas opiniões 

a fim de esclarecer suas matrizes ideológicas. 

Assim, o nosso trabalho justifica-se, de um lado, por tentar suscitar o debate 

acerca desse tópico e, de outro lado, por tentar explorar um viés ainda menos 

tratado nos meios universitários: o teor místico dos textos. 

Explicitemos a nossa hipótese: há na literatura de Franz Kafka a procura por 

um Deus Absconditus.  

Uma dúvida obsedava-nos na consecução da pesquisa. De qual tradição 

poderíamos extrair o conceito do Deus Absconditus? Kafka pertencia ao círculo 

judeu da cidade de Praga, mas conhecia a heresia gnóstica cristã, bem como a 

filosofia pascaliana e a tradição hesicasta. Essa questão nos acompanhou por longo 

tempo. 

Depois do aprofundamento das pesquisas – digamos uma vez mais –, 

confrontamo-nos com a hipótese sugerida pelo historiador das religiões, Gershom 

Scholem: Kafka, um cabalista herético, e a sua literatura, reflexo do “nada da 

revelação divina”. 

Logo, resolvemos seguir a senda proposta por ele e construir um método de 

investigação que nos permitisse interpretar os textos de Kafka sob a perspectiva 

mística e judaica. 

De fato, nas histórias dos heróis kafkianos, a busca pelo sentido existencial, 

por vezes, sugere a presença de uma divindade muito diferente daquela incensada 

pela ortodoxia rabínica, onde foi plasmada a sua juventude. 

Seria infrutífero – e estamos convencidos disso – tentar encontrar em sua 

obra um ser sobrenatural misericordioso e atento aos anseios humanos, como fez 

Max Brod. No entanto, o Deus Absconditus kafkiano não carrega em si a 

consolação, a compaixão ou o perdão como atributos essenciais. 

Esse Deus só pode ser entrevisto em meio às nebulosas da existência, 

envolvido pelo negrume da noite e pelo desespero nascido dos subterrâneos onde 

jaz a criatura humana. 
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E quando se mostra, cintila de forma breve, para novamente voltar à 

ocultação e ludibriar os homens sob o disfarce da ironia ou da ardilosa sedução. 

O que buscamos nesta tese doutoral é trazer à luz a possibilidade de uma 

hermenêutica de cunho místico sobre algumas das narrativas kafkianas. 

O nosso trabalho, portanto, tem três objetivos precípuos: 

1) trazer à baila a discussão religiosa sobre a obra kafkiana; 

2) conhecer a tradição mística judaica, a fim de verificar a hipótese de 

Scholem; e 

3) fazer a nossa própria leitura dos textos, sob a perspectiva do Deus 

Absconditus, e, adrede, construir novas possibilidades hermenêuticas. 

Entretanto, não poderíamos verificar adequadamente a viabilidade de nossa 

hipótese se antes não estudássemos os dados biográficos e o “caleidoscópio 

hermenêutico” de sua obra. Daí a necessidade dos dois capítulos iniciais. 

Para que conseguíssemos atingir o nosso intento seria necessário construir 

uma linha de raciocínio que deixasse claro o quanto a hipótese do Deus Absconditus 

é plausível. 

Elaboramos um percurso metodológico no qual pudéssemos, em primeiro 

lugar, conhecer tanto as características da vida pessoal, quanto o ambiente 

geopolítico no qual vicejou a sua produção artística. 

Assim, o capítulo inicial tem um caráter formalmente descritivo e busca 

oferecer aos leitores uma visão ampla dessas circunstâncias – como a origem da 

família Kafka no Império Austro-Húngaro, a questão do trabalho, o judaísmo eivado 

de artificialismos e arrivismo social, as relações amorosas responsáveis por 

ansiedades e paradoxal felicidade e o complexo temperamento de Kafka, a “parede 

de vidro” na qual se blindava diante da “insuportável realidade”. 

Esse capítulo tem um viés propedêutico, uma vez que, ao compreendermos 

mais profundamente a vida pessoal de Kafka, melhor e mais argutamente estaremos 

aptos a penetrar nos meandros de seu gênio criativo. 

Acompanharemos o truísmo enunciado por alguns especialistas, segundo o 

qual o lócus econômico e cultural teria determinado o sentido de seus textos mais 

notáveis. 

Deixemos claro, desde logo, que não advogamos qualquer tipo de 

“determinismo sociológico” e, então, relativizamos a afirmação de que as obras 
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literárias são reflexo imediato da realidade social vivida pelo autor. A questão do 

talento nos parece de singular importância no trato dessa questão e a isso 

voltaremos no decorrer de nossa pesquisa. 

No segundo capítulo faremos um estudo das várias disciplinas que 

abordaram a obra kafkiana – como a psicologia, as ciências sociais, a filosofia e a 

teoria literária – e também as inúmeras influências literárias sofridas pelo autor de O 

Processo, especialmente nos primeiros anos de formação intelectual. 

A reflexão desse capítulo tem dois objetivos centrais: 

1 ) familiarizar os leitores com o “caleidoscópio hermenêutico” que a obra 

enseja e, assim, demonstrar a riqueza das diversas escolas analíticas que 

se debruçaram sobre os seus escritos, bem como ressaltar a interface entre 

a obra e os dados biográficos; e 

2 ) destacar a preponderância das leituras de cunho sociológico-político 

(especialmente a Escola de Frankfurt) na apreciação de sua literatura 

“antiburguesa”. 

O capítulo terceiro é dedicado ao tema da religião e, por conseguinte, busca 

demonstrar a viabilidade de nossa hipótese. 

Procuraremos realçar a abordagem religiosa feita por Max Brod e as duras 

críticas que esta interpretação recebeu ao longo do século XX. Alguns 

questionamentos aqui serão de nodal importância: quais as razões dessas acintosas 

admoestações? Seriam elas procedentes? Como Max Brod se defendeu? E, 

finalmente, mas não menos importante, no começo do século XXI, essas análises 

ainda são pertinentes e iluminadoras na apreciação dos textos kafkianos ou só 

fazem escamotear um Parti Pris antirreligioso? 

Em seguida, traremos à baila uma “nova abordagem” nos estudos kafkianos, 

resumida nas proposições fundamentais da Escola Teopoética de Karl-Josef 

Kuschel, a saber: 

1) estabelecer o diálogo entre a teologia e a literatura; e 

2) analisar os escritos sob o ponto de vista de conceitos, como “a sacra 

irredutibilidade de Deus” e a “literatura do assombro”. 

Refletiremos, no prosseguimento de nossas elucubrações, sobre a 

supracitada tese enunciada por Scholem. E, para consolidar a nossa hipótese, 
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deveremos nos aprofundar na compreensão da mística judaica, estudando dois 

momentos importantes dessa tradição religiosa: o livro do esplendor, o Zohar, e o 

hassidismo. 

Em nosso último capítulo estaremos aptos a realizar a nossa própria leitura 

das narrativas sob a égide do Ein-Sof, o Deus Absconditus. 

Para tanto, elegemos quatro histórias caracterizadas por uma crescente 

tensão religiosa; são elas: O Covil, onde Deus permanece distante e inabordável; A 

Metamorfose e O Processo, nas quais a luz se manifesta, mas ainda é longínqua e 

fugaz; e, finalmente, naquele que é tido como o mais religioso dos textos kafkianos, 

Investigações de um Cão, onde Deus se revela de maneira mais marcante, como 

pequena luz brilhando nas trevas. 

Nas páginas que se seguem, o leitor encontrará, primeiramente, os dados 

biográficos de Kafka e o recenseamento de sua obra; em um segundo momento, a 

discussão sobre a religião e o caso Max Brod, bem como o arcabouço conceitual 

advindo da Cabala; e, finalmente, a nossa leitura dos textos selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

CONTEXTO GEOPOLÍTICO NO QUAL EMERGIU A FAMILIA KAFKA. 

DADOS BIOGRÁFICOS QUE APRESENTAM FRANZ KAFKA 

 

 

Neste capítulo, pretendemos descrever a geopolítica na qual a família Kafka 

se desenvolveu, bem como apresentar as circunstâncias biográficas nas quais 

medraram o viço artístico do nosso autor. 

Esse breve recenseamento nos parece de vital importância para a análise e 

a hermenêutica futuras dos textos kafkianos, uma vez que – e há um consenso dos 

estudiosos a esse respeito –, para podermos compreender a genialidade do nosso 

autor, faz-se mister, antes de mais nada, situar adequadamente não apenas o lócus 

onde vicejou seu élan criativo, mas também elaborar os nexos lógicos e 

argumentativos entre as suas vivências interpessoais – o Judaísmo, a questão 

paterna, o anseio malogrado pelo casamento, a questão sexual, os amigos etc. – e o 

próprio cerne das histórias por ele confeccionadas. 

 

 

1. A situação geopolítica do Império Austro-Húngaro sob a casa dos 

Habsburgo 

 

Antes de discorrermos sobre a genealogia da família Kafka, precisamos 

deslindar as características fundamentais do entorno histórico-político-geográfico 

que plasmou a atmosfera beligerante que culminaria na irrupção da Primeira Grande 

Guerra Mundial, na Europa. 
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A monarquia dos Habsburgo (1526-1867) abrangia todos os territórios 

capitaneados pela sede austríaca do poder político e, posteriormente, pela casa 

sucessora dos Habsburgo-Lorena, cuja capital era Viena. A monarquia é chamada 

habitualmente pelos historiadores2 por Império Austríaco e, de 1867 a 1918 (fim da 

Segunda Guerra Mundial), de Império Austro-Húngaro. 

 
Figura 1 – Império Austro-Húngaro (século XIX)3 

 

Fonte: Albuquerque (1977, p. 129). 

 
A monarquia formou-se primacialmente pelas terras obtidas 

hereditariamente (os territórios que hoje chamamos de Áustria e Eslovênia), das 

quais os Habsburgos possuíam grandes quinhões desde 1278. Em 1526 o 

                                                        
2
 Consultar meticuloso artigo de João Fábio Bertonha (2015), intitulado O Império Austríaco: um ator 

fundamental nas relações internacionais europeias. 

3
 Europa na segunda metade do século XIX; ao centro, em amarelo, o Império Austro-Húngaro, 

fronteiriço com o Império Alemão, com o Império Russo e próximo do Império Otomano; nas 
proximidades estão, ainda, o reino da Itália (fronteira), a Confederação Helvética (fronteira), além das 
fronteiras com a Sérvia e a Romênia (BRASIL, 1977, p. 129). Veja-se, no Anexo A desta tese, mapa 
do desmembramento do Império Austro-Húngaro a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. 
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arquiduque Fernando da Áustria, o irmão mais novo do imperador Carlos V, do 

Sacro Império Romano-Germânico, foi eleito rei da Boêmia e Hungria, após a morte 

de Luís II, o rei anterior desses países, em uma Guerra perpetrada contra os turcos. 

A casa de Habsburgo, por meio de uma extensa e contínua política de 

alianças e guerras, não raramente sangrentas (como a desferida contra os turcos 

em Mohacs), conseguiu exercer o poder militar sobre um amplo espectro do território 

Europeu, que, no século XVI e XVII, incluía a península Ibérica (e as colônias 

americanas) e quase a totalidade do que conhecemos hoje como os territórios da 

Itália e da Alemanha. 

Os Habsburgos lutaram na Guerra dos Trinta Anos, na Alemanha (1618-

1648), enfrentaram ainda os Turco-Otomanos supracitados (1683-1699) e foram 

atores importantes na Guerra da Sucessão Espanhola (1701-1714). 

Vale anotar que a casa de Habsburgo não possuía um poder político 

centralizado; ao contrário, era constituído por uma plêiade de principados e ducados 

controlados pelas diretrizes que vinham da Áustria, mas que gravitavam em torno do 

Sacro Império Romano-Germânico. Contudo, as várias propriedades da casa de 

Habsburgo não formavam um único país (cada principado ou ducado era governado 

de acordo com o ethos local) e até o século XVII esses territórios não eram 

comumente governados pela mesma pessoa, havendo adrede uma grande ameaça 

à unidade e ao controle político da monarquia. 

As tentativas mais sérias de unificação de todo esse vasto e multiforme 

território se deram sob o reinado de Maria Tereza e, posteriormente, na governança 

de seu filho, José II, no século XVIII. 

O Império Austro-Húngaro (kaisertum Osterreich) foi proclamado em 1804 

pela reunião das terras de José II, espraiadas dentro e fora do Sacro Império 

Romano-Germânico. 

Como nota João Fábio Bertonha (2015, p. 121), recenseando a pujança 

econômica e a diversidade étnica do império: 

 

A economia do Império Austro-Húngaro, por sua vez, refletiu a sua 
posição territorial no centro da Europa e a difusão da Revolução 
Industrial pela mesma. Entre 1870 e 1913, o PIB Austro-Húngaro 
cresceu acima dos índices da Alemanha e da Inglaterra, e as redes 
ferroviárias e de comunicações cresceram em ritmo acelerado. As 
indústrias automobilísticas, elétricas, químicas e outras se 
desenvolveram intensamente, especificamente na parte austríaca, 
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enquanto a parte húngara se tornou uma grande produtora de 
alimentos. Os anos imperiais também foram de progresso material e 
de forte desenvolvimento tecnológico, cultural e nas artes, 
especialmente em Viena. Extenso, populoso, com forças armadas 
respeitáveis e uma economia em crescimento, o Império Austro-
Húngaro poderia se sentir tranquilo ao adentrar o século XX […] 
Havia uma babel de povos e línguas com que lidar. Em 1906, de 
cada 1000 recrutas, havia 267 alemães, 223 húngaros, 135 tchecos, 
85 poloneses, 81 rutenos/ucranianos, 67 sérvios e croatas, 64 
romenos, 38 eslovacos e 14 italianos […]. 

 

Com esses dados populacionais podemos constatar a multiplicidade de 

etnias que compunha o império e a eventual dificuldade em reagrupá-las sob uma 

mesma égide político-administrativa4. E, acompanhando as pesquisas empreendidas 

por Sked (2008, p. 364-365) sobre o domínio geográfico dos Habsburgo, estamos 

aptos a sumarizar a disposição territorial do Império Austro-Húngaro, que, a despeito 

das grandes mudanças históricas ocorridas ao longo do tempo, se dividia em quatro 

grandes blocos fundamentais, a saber: 

A. AS TERRAS HEREDITÁRIAS: 

 Alta Áustria, Baixa Áustria, Styria, Caríntia, Carniola, Fronteira Militar, O 

porto Adriático de Trieste, Eistria, Gorizia, O tirol, Voralberg, As vorlande e 

Salzburgo; 

B. OS PAÍSES TCHECOS: 

 Boêmia, Morávia, Silésia e Lusácia; 

C. O REINO DA HUNGRIA: 

                                                        
4
 Como nos esclarece João Fabio Bertonha (2015, pp. 123; 126), sobre as escaramuças que 

antecederam a Primeira Guerra mundial: 

O Império Austro-Húngaro teve uma trajetória de mais de cinquenta anos. Algumas 
coisas continuaram mais ou menos imutáveis nesse longo período, com a presença do 
Kaiser Francisco José no comando do Estado, as contínuas disputas entre alemães e 
húngaros no gerenciamento do Estado e o emergir (e contínuo crescimento) do 
problema das nacionalidades, que o Império enfrentava com misto de concessões 
(especialmente na parte austríaca) e de repressão (especialmente na parte Húngara). 
Algo que também permaneceu, e com força, foi o desejo da elite austro-húngara de 
permanecer no rol das grandes potências européias e de garantir a sobrevivência do 
Império […]. Por esse motivo, a escolha estratégica do Império Austro-Húngaro, a partir 
da segunda metade do século XIX, foi tentar manter relações ao menos cordiais com a 
Itália e costurar uma aliança estratégica com a Alemanha, a única que poderia bancar a 
Áustria-Hungria no caso de uma guerra com a Rússia e que, dentro do sistema montado 
por Bismarck, considerava útil uma aproximação com a antiga rival. Um tratado de 
aliança foi assinado em 1879 e, com a adição da Itália, surgiu a Tríplice Aliança, em 
1882. Essa escolha foi crucial para explicar nem tanto a eclosão da Primeira Guerra 
Mundial, mas a sua expansão para além de uma escaramuça entre Sérvia e o Império 
Austro-Húngaro. 
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 A atual Hungria e a Eslováquia; Croácia e o que é hoje a Sérvia e 

Romênia; 

D. O REINO DA CROÁCIA: 

 Croácia central, Eslavônia, Dalmácia, Bósnia, A fronteira militar da Croácia 

e da Eslavônia. 

A capital da Boêmia, Praga, onde Kafka viveu quase a totalidade de sua 

angustiada existência, era entrecortada pelo rio Vltava e margeada, por um lado, 

pela Stare Mestro, a cidade velha; do outro lado, pelo bairro conhecido como Mala 

Strana, com o exuberante Hradcany, onde se destacava a monumental Cathedral de 

São Vito. 

Na época em que viveram seus familiares, a língua oficial do império era o 

alemão, restando às pessoas mais simples o uso do idioma tcheco. Falar o alemão 

significava, contudo (ainda que Hermann Kafka, pai de Franz Kafka, jamais tivesse 

dominado inteiramente a complexidade de sua lógica gramatical), pertencer a certa 

elite, tanto do ponto de vista intelectual quanto material. 

O fato de essa ser a língua oficial do reino de Habsburgo terá uma grande 

importância para a formação do jovem Franz Kafka, uma vez que toda a sua 

educação formal (da escola primária, chamada de Fleischmarkt, até a universidade) 

baseou-se na perspectiva do pertencimento às classes superiores da sociedade 

germanizada, no seio mesmo da burguesia, nascentemente industrial, mas 

solidamente estruturada na economia das transações comerciais. 

Observa um dos seus mais importantes biógrafos, Ernst Pawel, a respeito da 

mistura de etnias e a imposição do idioma como centro unificador dessa tentativa de 

germanização do império: 

 

Uma questão muito mais disruptiva, em última análise, dizia respeito 
à complexa mistura de nacionalidades aglomeradas na improvisação 
fortuita conhecida como austro-hungria, como os tchecos, os 
eslovacos, os croatas, os rutenos, os eslovenos, os romenos e os 
poloneses. 
A meta principal do decreto de educação geral de 1774 era, na 
verdade, a homogeneização cultural dessas diversas populações, 
cujo separatismo linguístico suscitava crescentes problemas 
administrativos. 
Consequentemente, o alemão deveria ser ensinado como disciplina 
compulsória em todas as escolas primárias e foi decretado como 
língua exclusiva do ensino a partir do nível secundário. A 
fundamentação aparente dessa medida era utilitária: uma vez que o 
estado e seus órgãos de governo conduziam todos os negócios em 
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alemão, a familiaridade com a língua fazia parte do transformar-se 
num súdito adequadamente receptivo e responsável. O efeito prático 
dessa política equivaleria à germanização forçada de todas as 
minorias étnicas […]. (PAWEL, 1984, p. 21) 

 

Com efeito, como veremos a seguir, as pretensões de Hermann Kafka em 

relação ao futuro do filho sensível, tímido e perspicaz passarão inelutavelmente pela 

busca constante de pertencimento às classes superiores de Praga, onde se falava o 

alemão como traço distintivo da genealogia familiar e se cultuava o idioma de 

Holderlin e de Goethe como privilégio de classe, a separar aqueles que conseguiram 

ascender na escala de prestígio social (Respektspersonen) dos outros, que se 

mantiveram ao largo da riqueza e, portanto, deveriam ser vistos como seres 

humanos intrinsecamente inábeis, de cariz indolente e temperamento subalterno. 

 

 

2. Genealogia familiar 

 

Fazia calor em Praga quando Franz Kafka nasceu, na terça-feira de 3 de 

julho de 1883. A criança veio ao mundo, pequena e frágil, depois de um longo e 

doloroso trabalho de parto e foi registrada na sinagoga (a circuncisão foi feita em 10 

de julho daquele ano) com o nome Franz por conta da admiração que Hermann 

Kafka devotava ao Imperador Franz Josef. 

Hermann Kafka provinha de uma família de açougueiros que respeitavam 

estritamente as leis alimentares da tradição religiosa judaica (kosher). Hermann 

nasceu no sul da Boêmia, em 1852, e tinha seis irmãos. O pai, Jacob, e a mãe, 

Franziska Platowski, enfrentaram grandes dificuldades financeiras para a criação 

dos pequenos e sugere-se, até, que ele e seus irmãos (nascidos entre 1850 e 1859) 

tenham passado fome na infância, alimentados apenas por batatas por dias a fio, em 

meio a mais extrema pobreza. 

Os ancestrais de Jacob e Franziska tinham vivido em enclaves judaicos no 

Império Austro-Húngaro e escolheram o sobrenome Kafka, derivado do eslavo 

Kavka, para garantir aos seus filhos os direitos de cidadania que os cerca de 

400.000 judeus possuíam desde a Revolução de 18485. 

                                                        
5
 Conjunto de revoluções na Europa, de caráter francamente liberal, socialista e nacionalista – contra 

os poderes reacionários –, iniciadas com as dificuldades econômicas na França e que acabaram por 
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A palavra kafka significa corvo ou gralha, derivada do eslavo kavka6. A 

imagem ponderosa de um pássaro negro e taciturno, com olhos penetrantemente 

ardilosos, serviu como brasão dinástico e foi diligentemente emoldurado em ramos 

de carvalho e colocado sob o signo da bem aventurança na loja de tecidos e 

armarinhos recém-inaugurada por Hermann, dando, assim, ares de prosperidade e 

fidalguia aos incipientes negócios familiares. A respeito dessa pretensão paternal, 

comentaria Franz, sardonicamente, anos mais tarde, o fato de o sobrenome ser um 

vaticínio dos seus dramas imorredouros: “corvo, dizia eu, corvo da desgraça, que 

estás fazendo aí em meu caminho? Onde quer que eu vá, acho-te a encrespar tuas 

ralas pernas. Importuno!” (apud ROZSAS, 2009, p. 13). 

A mãe de Kafka, Julie Lowy, nasceu em 23 de março de 1856, em 

Podebrady, às margens do rio Elba. Teve dois irmãos, Alfred e Joseph; viu sua mãe 

falecer aos três anos de idade e o pai casar-se novamente, dando-lhe mais três 

meio irmãos: Richard, Rudolf e Siegfried.7 

Pesquisando a genealogia da família Lowy, comenta Ernst Pawel sobre o 

destino dos irmãos de July: 

 

Alfred acabou por tornar-se director geral da companhia ferroviária 
espanhola em Madri, Joseph fundou uma empresa de comércio 
colonial em Paris. Richard estabeleceu-se em Praga como escrivão, 
Siegfried – o tio predileto de Kafka – passou a vida como médico no 
interior, e Rudolf, contador numa cervejaria em Praga, converteu-se 
ao cristianismo. (PAWEL, 1984, p. 30) 

 

A família Lowy tinha, ancestralmente, uma forte ligação com a arte e os 

valores religiosos (o bisavô era rabino e estudioso do Talmude) e essa faceta 

                                                                                                                                                                             
culminar em Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, o primeiro presidente eleito da 
República Francesa e que, por golpe de estado em dezembro de 1851, conseguiu prolongar o seu 
mandato por mais dez anos, não cumpridos como presidente, posto que, em dezembro de 1852, 
proclamou-se imperador do Segundo Império Francês. A França é, por assim dizer, o pontapé inicial 
do conjunto de revoluções que aconteceram, por motivos e de modos variados, nos mais distintos 
países – entre outros: Alemanha, Itália e Hungria. 

6
 Não há referências explícitas de Kafka à obra de Edgar Alan Poe (1809-1849), autor do aclamado 

poema O Corvo, traduzido entre nós por Machado de Assis. Entretanto, algumas tentativas foram 
envidadas para estabelecer uma relação de proximidade entre os autores. Consultem-se a obra De 
Poe a Kafka, de autoria de Mário Lancelotti (1965), e também a obra Poe, Machado, Conrad e Kafka, 
de autoria de Daniel Piza (2005). 

7
 Na clássica biografia sobre Kafka feita por Max Brod (1954, p. 3), nos é asseverado que a mãe de 

Kafka teve três irmãos e duas irmãs, informação que discrepa das biografias feitas por Ernst Pawel 
(1984), Marthe Robert (1963) e Danillo Nunes (1974). 
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religiosa e intelectual irá influenciar sobremaneira o modo pelo qual Franz Kafka viria 

a enfrentar os problemas existenciais inescapáveis da vida adulta. 

Por certo, ele próprio reputava à herança materna a propensão ao 

deambular no mundo onírico, ao gosto solitário pela leitura e à introspecção e o 

consequente sentimento de estar reiteradamente fora do mundo, ensimesmado em 

devaneios interiores aos quais ele jocosamente alcunhava como “os meus 

fantasmas!”.8 

Hermann Kafka e Julie Lowy se casaram em Praga no dia 3 de setembro de 

1882, no hotel Goldhammer, na praça velha. Os recém-casados passaram os dois 

primeiros anos na casa de número 24, que fora o antigo mosteiro de Strahov, não 

muito distante do bairro judaico que Kafka viria a frequentar assiduamente e não 

raras vezes se comovendo e se solidarizando com as privações e os sofrimentos de 

seu povo. 

A liberdade de locomoção para os judeus, acentuemos esse aspecto, ainda 

era bastante recente na juventude de Kafka, pois somente em 1867 eles obtiveram a 

permissão para residir fora do claustrofóbico gueto (josephstadt) ladeado pela Igreja 

de São Nicolau. 

De qualquer maneira, o casamento de seus pais, essas pessoas tão 

diferentes, com hábitos e educação distintos, esse duplo e contraditório ramo 

familiar (a rusticidade e a valentia para enfrentar as dificuldades materiais da vida 

em Hermann e a terna espiritualidade dos Lowy) em muito influenciou o menino 

Kafka na descoberta da insegurança e no sentimento – que jamais o abandonou – 

de desenraizamento e abandono existencial. Sentia ele uma terrível culpa por não 

honrar nem a força prática do pai, muito menos a santidade e o amor sublime dos 

Lowy e de sua mãe. 

Nos diários de agosto de 1914 Kafka dizia com brutal ironia: “Não descubro 

em mim nada para além de mesquinhez, irresolução, ódio e inveja pelos que lutam, 

a quem desejo apaixonadamente todo o mal do mundo.” (2014, p. 333) 

                                                        
8
 Kafka se autoanalisa nos diários de 10 de julho de 1914: “Escrevo de maneira diferente da que falo, 

falo de maneira diferente da que penso, penso de maneira diferente que deveria pensar e assim 
sucessivamente, até a mais profunda escuridão” (KAFKA apud PAWEL, 1984, p. 272). Esta citação 
serve de mote para uma aguda e perspicaz análise de Günther Anders: “Kafka jamais desejou evadir-
se; ao contrário, durante toda a sua vida esforçou-se por se aprisionar. Isso porque nunca esteve 
dentro do mundo; ao revés, permaneceu fora dele” (ANDERS apud NUNES, 1974, p. 46). 
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Franz não tinha nem dois anos quando nasceu seu irmão Georg (em 

setembro de 1885), forte, saudável e muito parecido com Hermann, mas, na 

primavera de 1887, sob o rigor de um intenso inverno, faleceu vítima de sarampo, 

deixando seus pais inconsoláveis. Em setembro do mesmo ano, ocorre o 

nascimento de outro irmão, Heinrich. Seis meses depois (em abril de 1888) ele 

também estaria morto devido a uma infecção no ouvido, otite severíssima.9 

Assim, já em abril de 1888 Franz Kafka voltaria a ser filho único e, embora 

os seus pais ainda viessem a ter três filhas ao longo do casamento, a perda dos dois 

irmãos foi para ele a comprovação definitiva da culpa inescapável. O ciúme que 

sentia ao ver os dois meninos nos braços de Hermann e de Julie, essa inveja por 

amor, teria sido a responsável pela morte prematura de ambos, conforme notou 

Günther Anders (1968, p. 41), analisando o sentimento de culpa em Kafka. Numa 

declaração feita a Max Brod (1954, p. 31), ele revela que jamais será uma pessoa 

adulta, um pai de família respeitável e responsável, antes, pelo contrário, 

permanecerá sempre a criança indefesa ou o ancião esmaecido pelo tempo que 

jamais soube perpetuar, por absoluta incapacidade e desmesurada tibieza – julga o 

nosso autor –, a herança genealógica da própria família: “Nunca atingirei a 

maturidade, tornar-me-ei logo de uma criança num ancião de cabelos brancos”, 

afirma Kafka (apud BROD, 1954, p. 31). 

 

 

3. Introdução religiosa: a família Kafka e o Judaísmo 

 

Durante boa parte da Idade Média até os albores do século XIX, os judeus 

sofreram de maneira sistemática com a insidiosa segregação étnica e religiosa 

imposta pelo Império Austro-Húngaro. Especialmente em Praga, esse isolacionismo 

datava desde o aparecimento do gueto (josephstadt) e persistiu mesmo depois da 

promulgação do Edito de Tolerância (toleranzpatent), promulgado em 1782 pelo 

Imperador José II, que eliminava, ao menos nominalmente, a barreira entre os 

judeus e os não judeus. 

                                                        
9
 Na biografia romanceada de Kafka escrita por Jeanette Rozsas (2009, p. 31) é-nos informado que 

Heinrich teria nascido 4 anos após Georg, o que contrasta com a data de abril de 1888 utilizada por 
Ernst Pawel (1984) ao se referir ao nascimento do segundo irmão de Kafka. 
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Embora o toleranzpatent abrisse aos judeus a oportunidade de frequentarem 

as escolas secundárias e a própria universidade, a língua judaica estava 

previamente censurada, devendo prevalecer o alemão como a língua oficial de 

aprendizagem. Foi o principal rabino da Boêmia, Ezequiel Landau, “o notável de 

Judá”, quem inaugurou a primeira escola judaica de Praga, em 1782, mas o 

processo de assimilação da classe média parecia ser já incontornável e, no começo 

do século XX, 55% dos judeus falavam tcheco em casa (incluindo o senhor Hermann 

Kafka e progênie).10 

Nascia dessa assimilação étnico-religiosa um rápido e inexorável confronto 

com os mais abastados da sociedade, para os quais os judeus representavam a 

ultrajante capacidade do povo de Israel para aproveitar-se das circunstâncias e 

esconder suas reais intenções melífluas.11 

Seja como for, as obrigações religiosas para boa parte dos judeus que 

moravam na cidade de Praga não ultrapassavam idas esporádicas à sinagoga para 

demonstrar a lealdade a Deus e, nos dias santificados pelo calendário, visitas à casa 

dos Habsburgo, no aniversário do imperador. 

Uma abrupta perda de referências tradicionais estava em curso e, para 

muitos judeus em processo de assimilação, a religião nada mais significava que uma 

obrigação ligada ao status quo, a ser cumprida apenas formalmente, entre os 

bocejos dos fiéis querendo voltar o mais rapidamente possível para casa. Esse 

artificialismo referente aos preceitos do livro sagrado Hamishá Humshêi Torá, esse 

faz de conta ritualístico que mais servia aos “olhares de vigilância” do mundo social, 

o simulacro da espiritualidade autêntica no qual medrou a atitude de Hermann na 

sinagoga (que, como comerciante e judeu próspero, queria avidamente a admiração 

dos respektspersonen, dos homens respeitáveis da cidade) muito influenciou a 

percepção do jovem Kafka12 com relação ao judaísmo e à atividade meramente 

protocolar de seus familiares. Nos Diários de 8 de janeiro de 1914, ele escreveu, 

                                                        
10

 Para a consulta desse recenseamento histórico do judaísmo em Praga, veja-se a obra Prague, the 
mystical city, de Joseph Wechsberg (1971). 

11
 Notemos que, em 1889, na cidade austríaca de Plozl, a mulher de um inspetor chamado Alois Hitler 

daria à luz uma criança que bradaria ao mundo essas palavras que incensariam o ódio e a morte por 
toda a Europa. 

12
 Seguindo as recomendações da lei judaica, Amchel Kafka ou Franz Kafka tornou-se homem na 

cerimônia do Bar Mitzvah – que, segundo a lei hebraica, se dá quando o menino completa 13 anos e 
passa a ter a responsabilidade de um homem adulto livre – na sinagoga cigana de Praga, chamada 
Zigeunerstrasse, em 13 de junho de 1896 (PAWEL, 1984, p. 59). 
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aparentemente irritado: “Que tenho eu em comum com os judeus? Mal chego a ter 

algo em comum comigo mesmo?, e deveria meter-me num canto, em completo 

silêncio, contente por poder respirar”. (KAFKA apud MANDELBAUM, 2003, p. 134) 

Notemos, aqui, a enorme diferença entre tal comentário e aquele comentário 

feito anos antes, em 1º de novembro de 1911, sobre o fervoroso e didático judaísmo 

no qual ele podia, emocionado, descortinar as imperfeições de seu povo e de todos 

aqueles que buscavam o leite e o mel que brotavam em Canaã: 

 

Comecei hoje a ler, com avidez e prazer, Geschichte des judentums 

(Geschichte der juden: História dos judeus), de Gratz (Heinrich 
Graetz). Por que a minha vontade de ler depressa passou à frente de 
minha leitura, primeiro o livro pareceu-me mais distante do que 
pensava e tive de refrear-me uma vez ou outra para me acalmar e 
deixar que o meu sentimento judaico se reconciliasse. Perto do fim, 
porém, comoveu-me a imperfeição das primeiras povoações na 
Canaã reconquistada e a fiel representação dos homens do povo 
(Josué, Juízes, Elias). (KAFKA, 2014, p. 132) 

 

Kafka se incomodava amiúde com a falta de fervor religioso de seu pai e da 

comunidade assimilada dos judeus, mas interessava-se pela história de seu povo (e 

essa preocupação só veio a acentuar-se ao longo do tempo, até chegar ao 

paroxismo no seu último ano de vida, em Berlim) e isso podemos depreender das 

inúmeras citações presentes nos diários (que começam a ser escritos em 1909 e 

têm sua última nota em julho de 1923), bem como nas conversas corriqueiras que 

mantinha com Max Brod13, com outros amigos próximos, com as namoradas judias 

que teve ao longo da vida e com as irmãs, principalmente Ottla14, a sua predileta. 

Entretanto, por sentir-se distante das forças do judaísmo verdadeiro (que ele 

pressentia encontrar no hassidismo, no teatro iídiche, que ele conheceria ao longo 

dos anos, e na leitura do Hebraico ao lado de Dora, em Berlim), Kafka criou uma 

espécie de personalidade religiosa dissimulada15. 

                                                        
13

 Em carta a Brod de 9 de julho  de 1916, por exemplo, Kafka diz estar lendo a Bíblia e cita a 
tradução feita por Martinho Lutero, que divergia muito das traduções católicas, segundo comentário 
de Brod. (KAFKA, 2014, p. 685) 

14
 Ottla era membro militante do Klub Judischer Frauen und Madchen – Clube de Mulheres e Moças 

Judias de Praga. (KAFKA, 2014, p. 681) 

15
 Sabe-se que ele se esmerava em conhecer em profundidade o judaísmo, pois lia, em janeiro de 

1912, “A história da literatura judeu-alemã, de Pines, e Organismo do judaísmo, de Fromer” (NUNES, 
1974, p. 109). 
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Isso não quer dizer que Kafka professasse ou quisesse aderir a uma 

religiosidade ortodoxa estrita. Muito pelo contrário, isso quer dizer apenas que suas 

preocupações com as religiões em geral, e com o judaísmo em particular, foram 

apenas metaforizadas, simbolizadas em seus escritos (notemos, como fez Max 

Brod, que as palavras Deus e Judaísmo não constam em nenhum de seus livros e 

são apenas encontradas nos diários e nas cartas) e vividas no âmbito pessoal, longe 

das instituições religiosas, mas com insofreável busca pelo sentido último da 

condição humana. 

Enrique Mandelbaum, num minucioso e erudito estudo sobre o judaísmo na 

obra de Kafka, nota que 

 

Em seus diários e cartas, diversas páginas estão ocupadas com 
temas judaicos, os quais, como já dissemos, sem dúvida, constituem 
em questões centrais de sua existência. Ele próprio explicita isto em 
diversas passagens. Assim, Kafka incursiona em seu judaísmo e no 
judaísmo de sua geração, no de seus pais, no judaísmo do leste 
europeu, no judaísmo hassídico, do teatro e das novelas, na história 
judaica: coleta tradições, vai à procura de citações talmúdicas, 
realiza exegeses bíblicas e acompanha o desenvolvimento da ideia 
sionista. (2003, p. 130) 

 

Entretanto, e esse é um aspecto crucial para o desenvolvimento de nossa 

pesquisa, nem todos os estudiosos que se debruçaram sobre a influência do 

judaísmo nos textos kafkianos concordam que essa relação se verifica assim de 

maneira tão direta e facilmente observável. 

É possível detectar, na plêiade de comentadores que se dispuseram a 

argumentar sobre esse tema, aqueles para os quais essa influência é bastante 

relativa e meramente circunstancial, quando não francamente inexistente. 

E haveria, finalmente, um terceiro grupo de pesquisadores para os quais não 

se trata de constatar a influência ou não do judaísmo na obra de Kafka (questão 

menor e, destarte, coadjuvante na dinâmica das interpretações), mas, sim, em 

perceber o denodado esforço que o autor fez para desmascarar tanto a alienação 

das estruturas do mundo social, como os mecanismos inconscientes que não 

permitiam ao sujeito ascender à racionalidade necessária para o homem se libertar 

das ilusões da consciência e, especialmente, da quimera infantil chamada religião. 

Teremos, no capítulo II desta tese doutoral, a oportunidade de analisar e 

comentar detalhadamente as três correntes de pensadores que se dispuseram a 



34 
 
estudar a influência do judaísmo nos livros de Kafka. Por hora, e ao final dessa 

introdução à genealogia religiosa da família Kafka, gostaríamos de citar os principais 

estudiosos dessas três correntes, embora (e aqui) como mera apresentação16: 

1. Autores que postularam haver uma relação imediata e necessária do 

judaísmo com as obras de Kafka: Max Brod, G. Scholem, Denis de 

Rougemont, Peter Heller, Henri Troyat, Evelyn Torton Beck, P. Citati, B. 

Fondale, W. Benjamin, G. Janouch, M. Robert, R. Robertson, W. H. Sokel, W. 

Strauss, F. Weltsch, M. Löwy; 

2. Autores que minimizaram a importância do judaísmo para a compreensão do 

texto kafkiano: E. Pawel, G. Anders, A. Gide, D. Nunes, A. Rosenfeld, R. 

Schwarz, E. Rowohlt, A. Thorlby, E. Utitz, K. Wolff, S. Zweig; 

3. Autores que reputaram ser Kafka um escritor que desnudou as estratégias de 

alienação da consciência humana, portanto, um contumaz crítico da religião: 

T. Adorno, G. Bataille, M. Blanchot, A. Breton, A. Camus, E. Canetti, E. 

Fromm, R. Garaudy, E. Heller, E. Ionesco, G. Lukacs, J.-P. Sartre, J. 

Starobinski, G. Deleuze e F. Guattari. 

E, para prosseguirmos nos estudos sobre o Deus Absconditus na literatura 

de Franz Kafka, precisamos conhecer mais acuradamente a personalidade desse 

homem que, saído das últimas sombras da noite, parecia proteger-se do mundo por 

uma “parede de vidro”. 

 

 

4. Uma pessoa com a aparência de “uma parede de vidro”: Franz Kafka, o “eu” 

e o “mundo”: características pessoais e o trabalho 

 

As pessoas que conheceram Kafka notaram quase sempre os mesmos 

detalhes em sua personalidade: era de uma doçura extrema no trato com os seus 

semelhantes, solícito para com todos, muito cortês e amável, incapaz de causar 

constrangimento ou humilhações a quem quer que fosse. Seus olhos – que, no 

                                                        
16

 No segundo e terceiro capítulos desta nossa tese estudaremos, mais a fundo: da primeira escola, 
Max Brod, G. Scholem, P. Citati, G. Janouch e M. Robert; da segunda escola, E. Pawel, G. Anders e 
D. Nunes; e, da terceira escola, M. Blanchot, J.-P. Sartre e Deleuze e Guattari. Entretanto, essa 
apresentação tópica visa convidar o leitor a continuar suas próprias pesquisas, consultando os 
demais estudiosos da obra de Kafka. 
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passaporte para as viagens à Alemanha, são descritos como castanhos –, às vezes, 

se transmudavam sob a intensidade e a variação da luz – em cinza claro ou mesmo 

em azul acinzentado. Olhos que traíam a imensa timidez desse homem alto (1,83m), 

magro, ossudo, extremamente bem vestido (quando olhamos as fotografias, nos 

deparamos com sua notável e reconhecida elegância: ternos, camisas, chapéus, 

tudo muito bem ajustado, sempre combinando com a severidade triste, quase 

sempre melancólica, de sua personalidade), Kafka sorriu raramente nesses retratos 

e, quando o fez, pareceu ainda mais triste, ainda mais desprotegido e ainda mais 

distante. (BEGLEY, 2010)17 

Os amigos achavam que esse homem gentil guardava um segredo 

inconfessável: ele devia visitar – pensavam eles –, com demasiada frequência, um 

mundo longínquo e etéreo e era por isso que os seus olhos profundos e vítreos, de 

repente, ficavam tão perdidos, porque abandonavam o mundo dos homens e luziam 

soberanos noutro lugar, proibido ao restante dos mortais. 

Mas qual era, afinal, o segredo de Kafka guardado atrás da “parede de 

vidro”? Talvez, contar o segredo da própria arte, esse TOPAI18 dos poetas e dos 

santos: desvelar aos humanos, como o trágico profeta Tirésias de Tebas, coisas 

insuportáveis advindas do silêncio da noite e do esplendor dos céus.19 

Sabemos, por meio de Max Brod e dos amigos, como Gustav Janouch, que 

Kafka era, em geral, introspectivo, assaz reservado e sempre falava baixo nos 

lugares públicos, mas que, quando se permitia sorrir na presença dos amigos, fazia-

o de um modo muito particular. Deixava-se levar pela situação cômica e, então, o 

seu rosto se desanuviava, suas mãos se desprendiam do corpo frágil e ele 

gargalhava gostosamente; lágrimas de alegria se desprendiam de seus olhos e o 

seu riso incontido a todos contagiava, inclusive àqueles colegas de repartição que 

com ele dividiam a análise meticulosa das demandas processuais dos trabalhadores 

enfermos da Boêmia. 

                                                        
17

 Para consultar uma biografia recente que versa sobre a psicologia noturno-melancólica da 
personalidade kafkiana, ver a obra O mundo prodigioso que tenho na cabeça: Franz Kafka um ensaio 
biográfico, de Louis Begley (2010). 

18
 Topai: plural de topos. Muito usado em Teoria Literária para designar um tema recorrente na obra 

de um autor.  

19
 Para o aprofundamento desse tópico, o diálogo entre a arte e a busca pelo absoluto na literatura 

ocidental, consultar o erudito artigo de Waldecy Tenório (1999), intitulado O adeus interminável. 
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Por vezes não conseguia dormir, tinha enxaquecas constantes e terríveis, 

não suportava barulhos, os mínimos que fossem. Era, desde muito jovem, 

naturalista – não comia carnes, mastigava o alimento muitas vezes antes de engoli-

lo e buscava, como um pássaro procurando a luz, o sol e as águas cristalinas da 

natureza. Nadava, remava, fazia longas e demoradas caminhadas e se perdia por 

horas a fio pelas insinuantes e labirínticas ruas de Praga (“a cidade tem garras”, 

disse ele, em certa ocasião, referindo-se às tentativas infrutíferas de abandoná-la). 

Salienta um dos mais notáveis biógrafos de Kafka na atualidade (CITATI, 

2001, p. 11): aos encontros com os amigos, ele jamais chegava na hora marcada. 

Se atrasava frequentemente. E quando finalmente os encontrava, aparecia 

pressuroso, esbaforido, pedindo, quase sem recuperar o ar, desculpas. Para as 

pessoas que o conheciam, era natural que agisse assim, em desacordo com as 

coisas humanas, pois habitava outro tempo, aquele no qual as horas e os minutos 

não obedeciam nem ao ritmo cíclico da natureza e muito menos às atividades dos 

homens na cidade. Na “parede de vidro” de sua personalidade, onde criava suas 

personagens extraordinárias, não havia separação entre sonho e realidade, não 

havia cisão redentora entre a vida e a morte; humanos e animais podiam se 

metamorfosear, como em uma dança macabra e desconcertante aos olhos da 

Razão e de Deus. O bem e o mal caminhavam juntos, inextricáveis, e a liberdade e 

a culpa não se contradiziam, mas, pelo contrário, eram inseparáveis como o são o 

arco e a lira20. 

Em 21 de junho de 1913 Kafka escrevia em seus diários (apud ROBERT, 

1963, p. 32): “O mudo prodigioso que tenho na cabeça. Mas como me libertar e o 

libertar sem me dilacerar. Mas prefiro mil vezes dilacerar-me que retê-lo em mim ou 

enterrá-lo. É para isso que aqui estou, dou-me perfeitamente conta disso”. 

Esse “dilaceramento” a que aludia Kafka não se cingia apenas à crispação 

entre o artista sensível, por um lado, e o mundo espúrio e insidiosamente banal, por 

outro. Na “parede de vidro” onde residia seu mundo interior, as antíteses e as 

contradições se esfumaçavam como truísmos pequenos demais, diante da 

complexidade que ele pressentia representar o ponto fulcral de seu próprio ser. 

Expliquemos-nos melhor, dando um exemplo comezinho. Habitualmente, 

uma pessoa diz que possui dois sentimentos opostos – um primeiro, que a chama 

                                                        
20

 Sobre as sempiternas antinomias entre o desejo mítico pela liberdade e a ordem social na obra 
kafkiana, consultar Kafka e kafkianos (ROSENFELD, 1996). 
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para o dia de trabalho árduo, por exemplo; e o outro, que contradita esse primeiro, 

reivindicando um pouco mais de preguiça na cama. Ou, então, ouvimos que o sujeito 

“naturalmente” reservado e tímido no trabalho, tem outra faceta inteiramente 

diferente quando usufrui das férias ou nos finais de semana com os amigos. Pois 

bem, na “parede de vidro” kafkiana as coisas não se restringiam a essas banais 

antinomias. 

Kafka nos conta que se sentia habitado por duas forças antagônicas – 

quando uma se decidia por fazer algo, a outra força se insurgia, culpando-o pela 

decisão tomada. Era então que acontecia algo inesperado – a súmula da 

personalidade de Kafka –: essas duas forças discrepantes, de repente, se uniam e 

se voltavam contra o próprio Kafka. 

Como notou de maneira muito perspicaz Starobinski (1973, p. 44), “em 

Kafka, a intelectualidade é uma dimensão ausente por completo em seu universo 

romanesco”. 

Mas, na verdade, esse mundo interior ganhou pleno vigor e consistência nos 

anos de formação escolar e nas atividades – sempre penosas e prenhes de imensas 

culpas – ligadas ao mundo do trabalho. 

Entre 1893-1901, Kafka frequentou a escola comunal no Liceu Alemão de 

Praga (Altstadter Ring). 

Em 1901 começou a estudar direito na Universidade Alemã de Praga, depois 

de ter estudado por, quinze dias, Química e, por seis meses, Estudos Germânicos 

(onde se entusiasmaria sobremaneira pela obra de Goethe). 

Na Universidade, fez muitos amigos, mas um em particular muito o 

influenciou, Oskar Pollak (morto em junho de 1915, durante a Primeira Guerra). 

Em 8 de junho de 1906 se doutora em direito e, em 1º de outubro de 1907, 

começa a trabalhar na companhia de seguros Assicurazioni Generali. 

E, finalmente, em julho de 1908, ocupa um cargo como consultor jurídico na 

companhia seminacionalizada de seguros, Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt, 

contra os acidentes de trabalho na Boêmia e na Morávia; cargo que ocupará até a 

demissão, por motivo de doença, já no final da vida. Essa atividade no escritório, 

enfadonha e corriqueira, sempre a mercê das atribulações burocráticas, terá uma 

enorme influência nas obras de maturidade de Kafka. 

A primeira tradutora de sua obra para o francês, Marthe Robert, nota com  

cuidado esse aspecto: 
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Nos romances de Kafka onde ninguém, exceto o herói, já se sente 
chamado ao que quer que seja, toda a gente é funcionária. Longe de 
ser simplesmente uma atividade profissional, a função substitui-se ao 
próprio indivíduo, que deixa de existir enquanto tal e já não age, mas 
executa mecanicamente gestos abstratos cujas consequências lhe 
escapam. (ROBERT, 1963, p. 101) 

 

E o crítico alemão Günther Anders, aluno de Martin Heidegger, frisa que 

essa funcionalização despersonalizante, que Kafka encontrou na companhia de 

seguros, só fez ressaltar um processo em andamento, mais amplo, de 

desumanização em escala planetária: 

 

As figuras de Kafka são abstrações? Não, elas não são abstrações 
humanizadas; representam, antes, seres humanos abstratos. No seu 
sentido originário de abs-trahere: as pessoas que Kafka faz entrar 
em cena são arrancadas da plenitude da existência humana. Muitas, 
de fato, não são outra coisa senão funções: um homem e um 
mensageiro e nada mais; uma mulher e uma “boa relação” e nada 
mais que isso. Mas este “nada mais que isso” não é uma invenção 
kafkiana: tem seu modelo na realidade moderna, na qual ele e “sua 
profissão”, na qual a divisão do trabalho o tornou mero papel 
especial. (ANDERS, 1968, p. 50) 

 

Teremos a chance de fazer considerações e reflexões mais demoradas 

sobre essa leitura heideggeriana de Anders no capítulo II de nossa tese doutoral. 

Por enquanto, queremos encerrar este tópico sobre a personalidade e a importância 

do trabalho na elaboração da vida interior de Kafka, ou na sua “parede de vidro” – 

como a chamamos –, lembrando que ele, apesar de reclamar comumente do tedioso 

e estafante trabalho na companhia de seguros, era constantemente elogiado pelos 

chefes, chegando mesmo a ser promovido pelo bom desempenho profissional. Isso 

não nos surpreende. Afinal de contas, na “parede de vidro”, o homo domesticus, que 

anseia por encontrar uma ordem qualquer no universo ou mesmo na hierarquia do 

mundo social, e o ácido artista, exasperado com a crescente desumanização da vida 

humana, não se contradizem; ao contrário, se completam.21 

 

 

                                                        
21

 As informações que se seguem derivam dos estudos clássicos da obra kafkiana: Marx Brod (1954), 
Ernst Pawel (1984), Marthe Robert (1963) e Danillo Nunes (1974). Quando não recorrermos a essas 
fontes, sublinharemos os estudos consultados. 
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5. Os amores de Kafka: o casamento como promessa sempre desejada, mas 

jamais cumprida: Felice, o caso Grete e o exemplo de ascese kierkegaardiano22 

 

No dia 13 de agosto de 1912, Franz Kafka foi à casa de seu amigo, Max 

Brod, a fim de elucidar as últimas questões concernentes às dezoito pequenas 

histórias que iriam compor o futuro livro Contemplações. Convidada para o jantar 

estava Felice Bauer, jovem e bem sucedida gerente comercial residente na cidade 

de Berlim, que tinha ido à Praga para assistir ao casamento da irmã, Erna. 

No decorrer do encontro ela contou aos convivas suas simpatias em relação 

ao movimento sionista e os estudos cada vez mais esmerados que empreendia para 

aprender a dominar condignamente o idioma Hebraico. 

Franz – que não tinha se impressionado muito com a moça, achando-a 

inexpressiva e sem encantos – entusiasmou-se, porém, com a determinação e 

empolgação de Felice e a convidou para, juntos, viajarem à Palestina, no ano 

seguinte. Começava, então, desde esse primeiro encontro na casa de Max Brod, 

uma série interminável de correspondências (foram mais de cento e cinquenta cartas 

no decorrer de cinco anos, de setembro de 1912 a outubro de 1917).23 

Crescia no jovem Kafka (aos 29 anos) um temor, um pânico diante da 

possibilidade do casamento e das responsabilidades inerentes ao papel de um bom 

marido. As exigências concernentes às inevitáveis solenidades sociais, com suas 

mesuras e seus protocolos, o apavoravam. Entretanto, como podemos depreender 

da leitura das cartas (KAFKA, 2013). Casar-se e ter filhos, para ele, representava o 

apogeu do compromisso com o mundo e de felicidade pessoal a que um homem 

                                                        
22

 Para pesquisarmos as relações amorosas na vida de Kafka, consultamos os seus Diários, as 
Cartas a Felice, as Cartas a Milena e as biografias escritas por Jeannete Rozsas (2009), Marthe 
Robert (1963) e Ernst Pawel (1984). 

23
 Afirma Ernst Pawel (1984, p. 260): 

No final da década de 1970, os herdeiros de Zalman Schochen puseram à venda os 
originais testamentários das cartas de Kafka a Felice, bem como as cartas 
posteriormente adquiridas, escritas a Milena Jesenská, auferindo um lucro que reflete 
não só o elevadíssimo valor de mercado de Kafka, mas também a prosperidade dos 
peritos alemães determinados a colecionar os manuscritos dos judeus de Praga que 
agora passa por sua metamorphose, para transformar-se num clássico alemão. O zelo 
deles, por mais louvável e sincero que seja, pode também ser interpretado como um ato 
de compensação – Wiedergutmachung –, de compensação da destruição desumana dos 
manuscritos de Kafka pela Gestapo, em 1933, e pela incineração de suas três irmãs, 
com as respectivas famílias, por uma geração mais velha que, sem ter lido uma só 
palavra dele, adotou orgulhosamente os piores pesadelos de Kafka como seus sonhos 
mais diletos e os transformou em realidade. 
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podia desejar. Esse dilema entre casar-se ou não o atormentava diuturnamente, 

pois, julgando-se inapto para dividir a vida com quem quer que fosse, principalmente 

com Felice, por quem ele não chegou a ter um coup de foudre – sentia-se traindo 

uma de suas mais profundas convicções: a de permanecer na solidão, precípua e 

necessária para prosseguir fiel à arte da literatura. 

Foi somente no começo de 1913 – depois de um sem número de 

correspondências – que ele encheu-se de coragem e foi visitá-la, em Berlim. Numa 

carta datada de 1º de abril de 1913, inseguro, recalcitrante e tendo crises intensas 

de ansiedade, Kafka tentou por fim à união, dizendo: 

 

Querida Felice 
Eu nunca poderei possuí-la. Por isso, eu tinha um bom motivo para 
querer com todas as minhas forças me afastar de você seis meses 
atrás, e além do mais, motivo para temer qualquer ligação 
convencional com você, uma vez que as consequências de uma 
união só trariam o agravamento do meu desejo, retirado das 
desgastadas forças que ainda me sustentam – eu, que sou inapto 
para esta terra, nesta terra hoje. (apud ROZSAS, 2009, p. 96) 

 

Mas, em 2 de junho de 1914, depois de uma série de reaproximações a que 

ele se empenhou com ardor e convicção, aconteceria finalmente o noivado – 

desejado e temido –, em Berlim. No final do mesmo ano Felice apresentou a Kafka 

uma amiga, também judia, chamada Grete Bloch, que estava de mudança para 

Praga e que se tornaria sua amiga, confidente e amante.24 

Entretanto – e como era de se esperar –, o enlace oficializado em Berlim 

malograria inteiramente, não só pela diferença de temperamento entre eles (Kafka 

imensamente ensimesmado na “parede de vidro” de sua personalidade e Felice – 

aos 25 anos –, pragmática, aspirando a uma vida comodamente burguesa), como 

também pela crescente insipidez do relacionamento. 

Nunca houve, na intimidade do casal, um verdadeiro coup de foudre, uma 

paixão arrebatadora e o desejo sexual que ele reiteradamente dizia estar ausente na 

relação foi apenas a derrocada final de um amor conturbado e ascético (KAFKA, 

                                                        
24

 Muito se tem especulado sobre o romance entre Kafka e Grete. Alguns chegam a afirmar que eles 
foram amantes desde 1913 e que Grete chegou a engravidar e ter um filho com ele (que Kafka jamais 
conheceu). Há uma carta datada de 21 de abril de 1940, escrita em Florença, em que ela comenta o 
episódio da gravidez, não mencionando, porém, a paternidade de Kafka de maneira explícita. A 
biógrafa de Kafka para o francês, Marthe Robert (1963), não vê consistências documentais para a 
ilação de paternidade de Kafka e Danillo Nunes (1974), analisando as cartas trocadas entre ambos, 
argumenta que o relacionamento seria bastante razoável. 
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2014, p. 353): “O coito como punição pela felicidade de viver com alguém. Viver o 

mais asceticamente possível, mais asceticamente do que um celibatário, esta é a 

única possibilidade que tenho de suportar o casamento. Mas e ela?” 

O rompimento do noivado se deu no hotel Askanischer Hof, em Berlim, e 

Kafka (que estava acompanhado pelo amigo Ernest Weiss) foi severa e duramente 

atacado por Felice e sua irmã, Erna, e obrigado a se manifestar sobre a relação de 

amizade com Grete. Diante desse tribunal de acusação, ele sentiu-se como se 

estivesse diante de uma auto de fé inquisitorial e humilhante. Talvez tenha nascido 

desse episódio – argumentou certa feita Max Brod – a centelha criativa de seu futuro 

livro, O Processo. 

Em Praga, seu pai, Hermann – que já tinha providenciado o aluguel de um 

apartamento para os noivos – ficou desolado com as notícias vindas de Berlim, pois 

esperava que seu primogênito se livrasse das platitudes atinentes à literatura e 

assumisse finalmente uma vida adulta e responsável. 

Kafka e Felice tentaram reatar o noivado ainda uma segunda vez, em 16 de 

julho de 1916, mas em setembro do mesmo, definitivamente, se separaram. 

E foi com o viço dos literatos – que o seu pai tanto desprezava –, daqueles 

que não têm pejo em dizer o que pensam ser a verdade – quando o restante dos 

mortais só quer a complacência alheia –, que Kafka redigiu uma carta a Karl Bauer, 

pai de Felice, e fez a pergunta corajosa e verdadeira: 

 

Felice é alegre, sadia, segura dela mesma, tem necessidade de 
viver, de se encontrar cercada de pessoas, divertidas, saudáveis, 
vivas. E eu sou taciturno, insociável, egoísta, hipocondríaco e 
realmente doente. Oriento-me apenas pela literatura e se tivesse de 
abandoná-la, deixaria de viver… 
Senhor Karl Bauer, Felice suportaria uma vida anormal, longe dos 
parentes e amigos, numa cidade estranha, em companhia de um 
homem que permanece a maior parte do tempo fechado no quarto ou 
andando solitário pelas ruas? (apud NUNES, 1974, p. 238) 

 

Kafka estava absorto com a leitura de Soren Kierkegaard (1813-1855) 

quando escreveu essa carta para o pai de Felice. Lia especificamente O Livro do 

Juiz, do filósofo dinamarquês por quem devotava uma profunda simpatia não apenas 

intelectual, mas, sobretudo, porque enxergava na vida ascética do filósofo, que 

renunciou a um noivado tal como ele o fez, um exemplo de determinação e 

despojamento a ser perseguido quando se quer muito – e Kafka o desejava 
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ardentemente – devotar-se inteiramente à arte e ao pensamento com as doses de 

renúncia ao mundo e os sacrifícios que ambas as atividades exigem de seus 

maiores fautores. 

Em 21 de outubro de 1913 ele escrevia (KAFKA, 2014, p. 355): “Recebi hoje 

O livro do juiz, de Kierkegaard. Como já pressentia, o seu caso é muito semelhante 

ao meu, apesar de algumas diferenças essenciais, estamos pelo menos no mesmo 

lado do mundo”.25 

Kafka se identificava não apenas com a vida pessoal de Kierkegaard, mas, 

também, com a crítica contundente que o filósofo dinamarquês fazia em relação às 

pretensões da razão humana em conceber sistemas totalizantes de sentido.26 

Veremos mais detalhadamente essa mesma crítica na obra de Kafka – a 

despeito da linguagem literária prescindir, habitualmente, dos rigores formais da 

argumentação lógica – no capítulo II desta tese doutoral. 

Agora, precisamos conhecer melhor as grandes paixões na vida desse 

escritor pusilânime, encerrado por uma “parede de vidro”. 

 

 

6. Julie, Milena e Dora: a epifania das grandes paixões. O diagnóstico da 

doença 

 

O fracasso do noivado com Felice significou para Kafka uma tremenda 

derrota no que ele julgava ser o único meio pelo qual poderia tornar-se uma pessoa 
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 Em maio de 1837 o estudante de teologia Soren Kierkegaard conheceu Regina Olsen, de 14 anos, 
e se enamorou imediatamente pela moça, embora ela já estivesse envolvida – ao menos nos 
devaneios do espírito – pelo seu professor Frederic Schelegel. Desde esse primeiro encontro, 
Kierkegaard se viu – lembrando realmente as inúmeras angústias de Kafka em relação à Felice – 
assomado por intensas incertezas quanto ao futuro que se lhe abria. Entretanto, depois de muitas 
insistências, ficou noivo de Regina um mês após o primeiro encontro. A jovem se apaixonou por 
Kierkegaard, mas, em 11 de outubro de 1841, deu-se o fim do relacionamento e Regina mostrou-se 
ressentida por ser “ingenuamente manipulada” pelos ardis amorosos do noivo filósofo que ela 
denunciaria como crueldades inomináveis. 
Ela se casaria com o professor Schelegel em 1847, partindo para uma ilha de possessão 
dinamarquesa. O fato é que Kierkegaard jamais a esqueceu e, como ele próprio notou no Diário de 
um sedutor (obra de 1843), o amor por Regina foi o que lhe permitiu sair da esfera dos prazeres 
meramente mundanos – chamado por ele de “estéticos” –, ultrapassar o estado ético da existência, 
para chegar, finalmente, ao pináculo celebrado como religioso, aquele no qual a angústia se dissipa e 
a luz divina, ao fim do abismo, se faz resplandecer. (ver GUSDORF, 1963) 

26
 Para um estudo comparativo entre a obra de Kafka e a filosofia existencial de Kierkegaard, 

consultar o excelente artigo de Richard Sheppard (1991), Kafka and Kierkegaard: Theology, 
psychology and fiction. 
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respeitável socialmente (e isso tinha uma grande importância para ele, apesar de 

criticar, em muitos de seus textos, a mentira do mundo das “aparências”), 

transformando-se assim em um adulto, finalmente, Geschaftstuchtig27. 

Esse profundo abalo emocional se exteriorizou num sombrio recolhimento e 

na procura, assídua, pela mais extrema solitude, exceção feita às raras conversas 

em tom de desabafo tidas com os amigos próximos Max Brod e Gustav Janouch. 

Aliás, são eles que nos relatam que, no auge desses dias enevoados pela culpa e 

pela sensação inenarrável do fracasso, tinha Kafka crises de choro contínuas e 

arrebatadoras. 

Na realidade, tanto Kafka como os amigos diletos imputaram a essa 

desilusão matrimonial a causa primeira da hemoptise, ou seja, dos primeiros 

sintomas da tuberculose, que haveriam de progredir num ritmo avassalador nos 

anos seguintes, torturando-o até os derradeiros dias de sua existência. 

Relata Brod essa frase irônica de Kafka, em tudo esclarecedora da 

associação entre fragilidade psíquica e doença: “Os meus pulmões conspiraram com 

a minha cabeça nas minhas costas”. (apud ROBERT, 1963, p. 38) 

Em 1918, aos 36 anos, passou a hospedar-se Kafka em Schelesen (Zelizy), 

perto de Liboch, para tratar da incipiente tuberculose que, até então – afora a 

sofreguidão para respirar e a tosse que irrompia eventualmente –, não havia 

plenamente se manifestado. 

Em Schelesen, no sanatório de Studl, conheceu Julie Wohrzek – nascida em 

Vinohrady e filha de um modesto sapateiro que ocupava o cargo de ajudante na 

sinagoga local – e, tal como aconteceu no primeiro encontro com Felice, achou-a 

profundamente desinteressante e de beleza sôfrega, apenas notada com certo 

esforço do olhar. 

Depois de passar três semanas no sanatório, voltou Kafka para Praga, mas 

já se sentindo envolvido sentimentalmente por Julie. “Ela é compreensiva, modesta 

e aos 29 anos me devota uma sincera e profunda admiração”, dizia ele a sua irmã 

menor Ottla (ROZSAS, 2009, p. 112). 

Kafka pretendeu casar-se com Julie, mas sofreu a mais truculenta rejeição 

por parte de Hermann, seu pai, que via na moça modesta e pobre a mais perfeita 

antípoda de seus sonhos de ascensão social e de sucessão hereditária. Foi nessa 
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 Do alemão: prático, eficaz. 
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circunstância de fúria contra Hermann, que o impedia de realizar o desejo do 

casamento, que Kafka escreveu Cartas ao pai (KAFKA, 2011). 

Notemos, na passagem a seguir, o quanto Kafka sentia por seu pai um 

sentimento ambivalente de amor e ódio e, como notaram vários de seus biógrafos, 

especialmente aqueles que fizeram uma análise heurística e literária da Carta – 

como afirma Elias Canetti (2005) – a beleza excruciante dessas memórias. 

Comentava Kafka (2011, p. 27-28) sobre a conduta de Hermann, depois de acusá-lo 

plangentemente: 

 

Felizmente havia também exceções a isso, sobretudo quando você 
sofria em silêncio e o amor e a bondade superavam com a sua força 
qualquer oposição e comoviam de forma imediata. Por exemplo, 
quando nas tardes quentes de verão eu o via depois do almoço 
dormir um pouco, cansado na loja, como os cotovelos apoiados no 
balcão; ou quando você chegava aos domingos, esfalfado, para nos 
visitar nas férias de verão ou a vez em que, durante uma doença 
grave da minha mãe, você se apoiou nas estantes de livros, trêmulo 
de tanto chorar; ou quando na minha última doença você veio em 
silêncio me ver no quarto de Otlla, ficou parado na soleira da porta, 
apenas esticou o pescoço para me avistar na cama e por 
consideração só fez um cumprimento com a mão. Naqueles 
momentos eu me estendia no leito e chorava de felicidade, e choro 
ainda agora enquanto escrevo. 
Você tinha também um jeito de sorrir particularmente belo, bem raro 
de se ver, um riso tranquilo, satisfeito, afável, que podia tornar muito 
feliz aquele a quem se dirigia. Não consigo me lembrar de que ele 
tivesse sido expressamente concedido a mim na infância, mas isso 
sem dúvida deve ter acontecido, pois por que você o teria negado 
naquela época, já que eu ainda lhe parecia inocente e era sua 
grande esperança? 
Aliás, também essas impressões amáveis não lograram com o tempo 
outra coisa senão aumentar a minha consciência de culpa e tornar o 
mundo ainda mais incompreensível para mim. (itálicos do autor) 

 

Os enamorados mantiveram ainda contatos esporádicos, mas sem a 

simpatia dos primeiros encontros, onde “se divertiam à beça e riam-se de qualquer 

coisa”, mesmo as mais desimportantes, dizia Kafka, jucundo e folgazão ao amigo 

Brod (apud NUNES, 1974, p. 342). Mas, ao cabo de um ano (quando conheceu 

Milena Jesenská, no deambular de 1919), Kafka rompeu drasticamente com Julie – 

deixando-a devastada, precisando de cuidados médicos e sendo, posteriormente, 

internada numa clínica psiquiátrica. Essa foi, na opinião de muitas pessoas que o 

conheceram, a única vez que ele, ainda que não intencionalmente, magoou 

realmente alguém. 
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Milena Jesenská conheceu Kafka quando tinha 24 anos. Filha de um famoso 

cirurgião, especialista em reconstrução de maxilares, e de uma mãe sensível e 

beletrista, que viria a falecer quando a menina tinha apenas 12 anos. 

Tinha, ao contrário de Felice e da ingênua Julie, um comportamento 

extravagante e intempestivo. Nadava seminua no rio Moldava, roubava drogas da 

clínica de seu pai e chocava a burguesia estabelecida da cidade de Praga, 

imiscuindo-se com jovens anarquistas (o chamado Círculo de Werfel) – conhecidos 

desde a faculdade de medicina –, debatendo, nos bares esfumaçados, assuntos 

como política e religião. 

Tornou-se amante de Ernst Polak – dez anos mais velho do que ela –, para 

o desespero de seu pai, que a mandou, incontinenti, para um hospício de onde ela 

fugiria, frequentemente, durante nove meses. Casou-se com Polak e foi deserdada 

por conta dessa rebeldia, ficando alijada de frequentar a casa do pai. 

Milena conheceu Kafka em 1919 e se prontificou a ser sua tradutora para o 

idioma tcheco. Esse primeiro encontro despertou nele a vontade inexcedível de 

escrever-lhe – assim como tinha acontecido outrora com Felice – e Kafka o fez com 

uma frequência assustadora e com a volúpia crescente de um homem que 

descobria, inopinadamente, a quintessência do amor. Mostrando-se inteiramente 

hipnotizado por seus encantos e inteligência, mas, ao mesmo tempo, melindrado por 

suas constantes tergiversações, foi – depreende-se do estudo das cartas – 

sinceramente tomado pelo enlevo de Eros ao qual Pietro Citati, brilhantemente, 

contrapôs à dor do mundo, ao olhar obscuro de Tanatos: 

 

O Eros de Milena respirava o ar do paraíso terrestre, antes do 
pecado de Adão e Eva. Como Kafka disse explicitamente: Milena era 
a mãe: a imensa, vital, nutritiva figura erótica maternal, nascida dos 
sonhos incestuosos que toda a vida havia recalcado… Assim como 
era mãe, Milena era também o mar: com suas infinitas massas de 
água, com as suas inundações, com a força da maré que atrai e é 
atraída… Milena tinha todas as qualidades maternais: o equilíbrio, a 
calma, a confiança, a clareza, a força da verdade, a incapacidade da 
mentira, a inteligência clarividente, a coragem, a grandeza da alma, a 
doçura que afasta o sofrimento… mas Milena era também a figura 
simbólica oposta: a casta lua, inatingível no seu afastamento, que 
atrai as águas marinhas; a rapariga, a virgem, a bela – oposto dele, o 
obscuro animal dos bosques. Se Milena-mãe afastava com a mão 
suave toda a dor, Milena-lua trazia as dores todas, dos seus olhos 
irradiava a dor do mundo, sofria e fazia sofrer – era a rainha da dor. 
Eros, nela, tinha o rosto de Tanatos. (CITATI, 2001, p. 234-235) 
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O fato de Milena ser casada e nutrir um sentimento de grande afeto pelo 

marido, em muito prejudicará a relação futura com Kafka. Entretanto, ainda 

passaram alguns dias de extrema felicidade em Viena, quando a tibieza dele com 

relação ao sexo amainou-se e o Eros pôde resplandecer efusivamente. 

Ela notava, argutamente, como nenhuma outra pessoa havia feito, a 

personalidade singular de Kafka, para quem os atos mais comezinhos da vida se 

transformavam, inopinadamente, em acontecimentos incríveis, fantásticos, quase 

milagres rompendo o fastio do cotidiano. 

Numa carta endereçada a Brod, ela notou essas características: 

 

Para Kafka, a vida é algo inteiramente diferente do que é para as 
pessoas comuns. Acima de tudo, as coisas como dinheiro, bolsa de 
valores, dinheiro, câmbio exterior ou uma máquina de escrever são 
absolutamente milagrosas (o que, aliás, são mesmo, só que não para 
o restante de nós… será que o trabalho dele no escritório, por 
exemplo, se parece com um emprego comum?) 
Para ele, o escritório, incluindo sua própria participação nele, é tão 
misterioso e maravilhoso quanto é uma locomotiva para uma criança 
pequena. Você já esteve alguma vez no correio com ele? Já o 
observou preparando um telegrama, sacudindo a cabeça enquanto 
escolhe o guichê de que mais gosta e depois, sem a menor noção de 
por que ou para que, começando a andar de um guichê para o 
outro?... Não, todo este mundo é e continua a ser um mistério para 
ele, um mito enigmático… Os livros dele são surpreendentes. Ele 
próprio é muito mais surpreendente. (apud PAWEL, 1984, p. 274) 

 

Em agosto de 1920 – passados apenas seis semanas daquele encontro em 

Viena –, decidiram se encontrar furtivamente numa pequena cidade da Áustria, mas 

a relutância dela em abandonar o marido já havia provocado em Kafka uma mistura 

encarniçada de ciúmes e decepção. O casal se desentendeu asperamente e, assim, 

o primeiro e plangente amor de Kafka terminou de maneira frustrante e evasiva 

(ainda que a troca de cartas se mantivesse pelos anos vindouros – a última escrita 

por ele é de dezembro de 1923, já relatando os avanços terríveis da tuberculose). 

A ligação entre ambos, entretanto, transcendeu o aspecto erótico e de 

extrema afinidade intelectual que marcou o início do relacionamento. Foi a ela que 

Kafka confiou suas Cartas ao pai e a ela foi pedido que guardasse – com o desvelo 

de uma confidente – os seus Diários e as anotações do romance América. E foi 
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Milena quem publicou, em 6 de junho de 1924, no jornal praguense chamado O 

Narodni, a mais comovida despedida do antigo amante e surpreendente amigo.28 

Todas essas decepções amorosas na vida de Kafka fizeram-no pressentir 

que o sentimento da solidão era mesmo algo enraizado nos recônditos mais 

profundos e abissais de seu ser; solidão que ele julgava essencial para a atividade 

de escritor, mas que, ao mesmo tempo, fazia-o sentir-se um apátrida, alguém 

incapaz – por sua fragilidade e inépcia – de assumir a vida de um homem adulto e, 

portanto, livre para tomar decisões concernentes ao futuro. 

O casamento jamais realizado com Felice, o noivado malogrado com Julie e 

a paixão evanescente por Milena produziram em seu íntimo um dessangramento tão 

ou mais voraz do que aquele outro de ordem física, que, por volta de 1923, já tinha 

atingido seus pulmões e garganta, obrigando-o a internar-se em casas de repouso 

com mais frequência do que antigamente e a demitir-se do emprego na companhia 

de seguros. 

Um dos temas mais pungentes da obra kafkiana – que estudaremos 

detidamente no capítulo II desta nossa tese – versa sobre essa percepção aguda e 

desconcertante de ser sempre alguém incompreendido pelos seus semelhantes, 

extemporâneo a si mesmo, um homem sem o acolhimento e a guarida afetiva da 

família, se sentido estranho em meio aos próprios amigos, constrangendo-se com as 

imposições e as etiquetas que as obrigações sociais impingem, especialmente ao 

homem das classes mais abastadas da sociedade. 

Para Kafka, sempre inseguro e claudicante quanto aos seus méritos 

intelectuais (a despeito de mostrar-se, por vezes, orgulhoso dos seus escritos a 

ponto de lê-los publicamente e corroborando, assim, a densa complexidade de sua 

personalidade), a saída para esse sentimento de exclusão do mundo e de si mesmo 

era o amor que unia petreamente um homem a uma mulher; essa união de espíritos 

ele buscou com a avidez de um herói medieval ou romântico; e da vasta 

correspondência que manteve com suas namoradas, queremos citar essa confissão: 

 

A felicidade infinita, profunda, quente, redentora, de estar sentado ao 
lado do berço do filho de frente para a mãe. 
Entra aí também qualquer coisa do sentimento: já não depende tudo 
de ti, a menos que assim o queiras. Em contrapartida, o sentimento 

                                                        
28

 Milena Jesenská foi presa pela Gestapo e morreu num campo de concentração nazista em 1944, 
aos 47 anos (ROZSAS, 2009, p. 129). 
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do homem sem filhos: depende sempre de ti, quer o queiras ou não, 
a cada momento até ao fim, cada momento que te dá cabo dos 
nervos, depende sempre tudo de ti e sem resultado. Sísifo era um 
celibatário. (KAFKA, 2014, p. 548) 

 

Entretanto, quando a realização do amor parecia-lhe inescapavelmente 

negada pelos infindáveis desselamentos do destino, Dora Diamant apareceu-lhe 

como a propiciar um novo sentido à vida de um homem já muito doente, padecendo 

de constantes crises nervosas e que em nada desconfiava haver, no crepúsculo da 

existência, o brilho calmo das luzes, a epifania29 dos celibatários amantes. 

O jantar daquela noite de Oneg Shabat (comemoração de Shabat, o dia de 

descanso para os judeus), em Moritz, no mar báltico, em 13 de junho de 1923, 

marcaria indelevelmente a vida de Franz Kafka. Lá ele viria a conhecer Dora 

Diamant30, delicada e entusiasta professora de jardim de infância (Froblerin), na 

escola que preparava as crianças para uma eventual viagem à Eretz Yisroel (Terra 

de Israel), a terra prometida a ser construída na Palestina. 

As informações contidas neste tópico devem-se, primacialmente, a essa 

biografia feita por Kathi Diamant. Dora nasceu na Polônia, em 1898, numa família 

judia ortodoxa, e era a irmã mais velha de seis filhos e foi, desde a mais tenra 

infância, uma ardente participante do movimento chamado de Hassidismo, a mística 

judaica vinda do oriente (os Ostjuden), que exerceria nos últimos anos na vida de 

Kafka uma forte e pungente influência, a ponto dele sentir-se – ao contrário do 

artificialismo ritualístico que tanto o incomodou no passado – parte integrante de 

uma autêntica devocio religiosa. 

Sobre a forte espiritualidade Hassídica de Dora, notou em seus escritos 

Kathi Diamant (2013, p. 24): 

 

                                                        
29

 Epifania: para determinadas correntes filosóficas, a epifania significa um sentimento de 
maravilhamento, no sentido de compreender a essência das coisas. Ou seja, a sensação de 
considerar algo como solucionado, esclarecido. No sentido religioso, de acordo com o calendário 
litúrgico da Igreja Católica, a epifania está diretamente relacionada com uma manifestação divina. 
Para uma melhor compreensão do tema religioso, consultar Bruno Tolentino (2006). 

30
 A vida de Dora Diamant foi extraordinariamente biografada por Kathi Diamant (2013), junto ao 

centro de pesquisas responsável pelo Projeto Kafka da Universidade Estadual de San Diego, 
Califórnia, nos Estados Unidos. Analisando os papéis confiscados de Dora pela Gestapo em 1933, 
nos arquivos alemães de Berlim, no ano de 1998, e os diários de Dora, descobertos em Paris em 
2000, a autora fez um minucioso estudo historiográfico do plangente encontro entre Dora e Kafka e – 
na segunda parte do livro – acompanhou as nuances heroicas da vida dessa judia mergulhada nas 
lendas hassídicas e amiga pessoal de Marthe Robert – a tradutora de Kafka para o Francês –, que já 
havia  dedicado à Dora um perspicaz estudo (ROBERT, 1952). 
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quando criança, Dora conheceu as lendas do Baal Shem Tov que, 
através de parábolas simples, ensinava que cada ser humano era 
“capaz de contato direto com Deus” e que as camadas ocultas da 
doutrina e os anos de estudo não seriam necessários para se atingir 
a condição do sagrado. Em meio a esses rituais comunitários, Dora 
alcançou uma adolescência segura em uma comunidade jubilosa da 
presença divina. Durante sua vida, mesmo após ter deixado de crer 
no absoluto, Dora sustentou o reconhecimento de uma realidade 
extramundana, do ato sagrado de viver uma vida cotidiana simples, 
da alegria de comer, dançar e amar. 

 

O fato é que Kafka imediatamente deixou-se enamorar por essa judia 

religiosa vinda do leste Europeu e, depois das habituais hesitações quanto a ter a 

vida celibatária repentinamente erodida e a despeito de ver a doença agravar-se de 

modo progressivo e cruel, mudou-se, em setembro de 1923, para Berlim, na 

Miquelstrasse, e depois, em novembro, para o apartamento número 13 da 

Grunewaldstrasse. Aos sábados, o casal participava ativamente dos rituais sagrados 

do Shabat – logo após as aulas de Hebraico que Kafka tinha retomado com afinco – 

e, amiúde, Dora notava uma nova visão de mundo (die neue Rundschau) 

desvelando-se para ele assim que eram entoadas as preces: 

 

aos portões devemos ir, vamos a Jerusalém. Ate você, o único D’us 
que reina no mundo. Nós iremos invocar e esperar e orar: uma boa 
semana feliz, uma semana de sorte, uma semana saudável, com 
vida. Oh, que sejamos redimidos de nossa amarga e dura diáspora 
nesta semana, neste mês e neste ano. (DIAMANT, 2013, p. 66) 

 

Ela lamentava, ainda, o fato de Kafka não ter anteriormente podido engajar-

se na profunda devoção de uma verdadeira congregação judaica, com seus ritos 

sagrados e sua beleza intrínseca, pois como ele próprio tinha afirmado anos antes: 

“aquele que mantém a aptidão de ver a beleza, jamais envelhece” (Ibidem, p. 69). 

Segundo nos relata Dora, a visão dessa beleza (que, para o Hassidismo do 

Baal Schem Tov, nos leva mais próximos à cariz piedosa e amorável de D’us) era 

constantemente frustrada quando Kafka, aproximando-se dos que padeciam de 

dificuldades na grave crise econômica que se abateu sobre a Alemanha, no ano de 

1923, fazia-se semelhante ao homem comum da Praça Steglitz: 

 

por horas a fio, Kafka ficara em uma fila com outros fregueses, sendo 
que o preço da batata e do pão subia conforme a fila avançava 
lentamente. Não era apenas questão de querer comprar algo: “o 
sangue corria e o seu também tinha de correr”. Desse modo, disse 
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Dora, Kafka conquistava a “comunhão com as pessoas infelizes em 
uma época infeliz”. Mas isto o afetava fisicamente, quando retornou 
ao lar de Steglitz após um dia na cidade, Kafka quase desabou. “Era, 
geralmente, mais que uma depressão; era uma revolta”. A jornada de 
Kafka, salientou Dora, era normalmente, para ele, uma espécie de 
Gólgota. (DIAMANT, 2013, p. 59) 

 

A despeito dessa piedade com aqueles que sofriam as carências atinentes à 

crise econômica pela qual passava a Alemanha e, apesar de suas próprias 

dificuldades financeiras – sobrevivendo graças à aposentadoria advinda da 

companhia de seguros em Praga, que a ele era repassada com o beneplácito da 

família –, experimentou Kafka nesse penúltimo ano de sua existência um hiato de 

paz e felicidade que outrora jamais lograra conseguir. A convivência com Dora deu-

lhe finalmente o que tinha buscado em outros relacionamentos, especialmente com 

Felice e Milena: o ideal feminino de companheirismo. 

De fato, quando acompanhamos o cotidiano do casal em Berlim e as 

atividades que realizavam juntos – como, por exemplo, a ida duas vezes por semana 

aos cursos dos professores Torczyner e Guttmann sobre o Talmude, na Escola 

Superior de Judaísmo –, damo-nos conta da sensação de felicidade que Kafka 

finalmente pôde usufruir sem as constantes perturbações psíquicas que tanto o 

angustiavam, como nas vezes em que, insone e transtornado por lancinantes 

enxaquecas, recolhia-se ao quarto de dormir, à socapa dos pais e das irmãs e 

fantasiava suas histórias cruentas e eivadas de autodesprezo, descrevendo a 

própria morte.31 

Se a morte se lhe anunciava com maior proximidade devido ao 

recrudescimento da tuberculose – que ele enfrentou com dignidade e paciência, 

chegando mesmo a incensá-la, sob o jaez romântico, como o mal que incide sobre 

os espíritos sensíveis –, o amor companheiro ao lado de Dora dava-lhe, pela 

primeira vez na vida, a sensação de ser realmente compreendido e respeitado e, 

talvez, até mesmo, perdoado pelas idiossincrasias e pela solidão intrínseca à vida de 

homens que sofrem a pregnância da criação artística. 

                                                        
31

 Acompanhemos essa passagem, prenhe de desespero, escrita nos seus Diários de 1913 quando, 
de fato, flertou com o suicídio:  

ser arrastado à toa, como por alguém que não desse atenção, para dentro de uma casa 
pela janela do rés-do-chão, por uma corda à volta do pescoço, a sangrar e com roupas 
em farrapos, e ser içado furando todos os tectos, móveis, paredes e soalhos até que, no 
telhado, surge o nó de forca vazio que, só quando as telhas se partiram, perdeu o que 
restava de mim. (KAFKA, 2014, p. 348) 
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Sentindo-se ainda animicamente forte, escreveu ao pai de Dora, pedindo a 

moça em casamento. A resposta, cortante como uma ferida malsinada e jamais 

cicatrizada, continha a peremptória resposta: não. 

Entre o natal e o ano novo de 1923, Kafka foi violentamente atacado por 

febres altíssimas e viu a laringe dessangrar-se assustadoramente. Devido aos 

préstimos do amigo fiel, Robert Klopstock32, Kafka foi transferido para o sanatório 

Wienerwald, Ortmann, na Áustria, em 5 de abril de 1924, e posteriormente para 

Kierling, no dia 10 do mesmo mês. 

Ulcerado pela doença que o impedia de comer e de beber, na companhia da 

namorada, sempre solícita e amorosa, escrevia bilhetes em pequenos guardanapos 

endereçados às pessoas que o visitavam, enquanto relia, comovido, os manuscritos 

de seu último texto – Josefine, a cantora dos ratos. 

Ele, que jamais retratou as flores em seus livros, delas se ocupou 

diligentemente nos últimos dias da existência – reparando na beleza dos lilases, 

preocupando-se com a água necessária para o cultivo dos cravos ou na simples 

contemplação da solar e perfumada peônia – e fê-lo nobremente, com as 

derradeiras forças de seu ser desvanecido. 

Sob a inescrutável aparência do homem que se protegia do mundo por uma 

“parede de vidro”, Franz Kafka morreu no dia 3 de junho de 1924, mas não sem 

antes provocar o espanto e a admiração que tanto impressionaram aqueles que o 

amaram durante toda a sua vida. 

Nas palavras de Pietro Citati: 

 

Muitos anos antes tinha dito que “ficava contente por morrer”, no 
caso de não serem precisas muitas dores. 
Mas as dores foram tremendas, e talvez ainda quisesse viver. Na 
manhã de 4 de junho pediu morfina e disse a Robert Klopstock: “Há 
quatro anos que me anda a prometê-la. O senhor tortura-me, sempre 
me torturou. Não quero mais conversas consigo. E morrerei assim.” 
Deram-lhe duas injeções. Depois da segunda, disse: “Não brinque 
comigo. O que me está a dar é um antídoto. Mate-me, ou então é um 
assassino”. […] Depois, com um gesto brusco e pouco habitual, 
ordenou que a enfermeira saísse. Arrancou a sonda com força e 
lançou-a para o meio do quarto. “Basta desta tortura. Para quê 
prolongá-la?” Quando Klopstock se afastou da cama para limpar a 

                                                        
32

 Jovem médico que costumava dizer: “quem conhece Dora sabe o que é o amor”. Klopstock 
abandonou o curso de medicina (mais tarde se tornaria um grande especialista em doenças do 
pulmão, em lembrança dos martírios físicos do amigo) e acompanhou as últimas internações de 
Kafka, juntamente com Dora e Max Brod. (ROBERT, 1963, p. 49) 
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seringa, Kafka disse-lhe: “Não se vá embora”. “Não, não me vou 
embora”, disse Klopstock. Com voz profunda, Kafka retorquiu: “Mas 
vou eu”. (CITATI, 2001, p. 341) 

 

O recenseamento do contexto histórico onde viveu Kafka, bem como o 

lançar luzes sobre as passagens mais significativas de sua vida, pareceu-nos de 

fundamental importância para podermos estudar, no capítulo II desta nossa tese 

doutoral, a obra do autor enquanto tal. 

Realmente, sem a descrição acurada de seus dados biográficos, o 

entendimento dos escritos estaria francamente prejudicado, uma vez que – e nisso 

os estudiosos de seu gênio criativo são unânimes em afirmar –, em Kafka, vida e 

obra se imiscuem e dialogam intensamente, numa tessitura difícil de desselar. 

Logo, sem sabermos previamente da sua intrincada e complexa 

personalidade, bem como a relação difícil e conflituosa com Hermann, o pai, de um 

judaísmo apenas protocolar, sem que desvelássemos as contingências do trabalho, 

enfadonho e fonte de inúmeros dissabores, ou a pulsão dos amores – que encontrou 

seu zênite na convivência com Dora, em Berlim – ou mesmo a severidade da 

tuberculose que progressivamente o atingiu de maneira excruciante; sem essas 

preciosas informações, estaríamos desprovidos do estofo necessário para encetar 

adequadamente o estudo analítico e reflexivo dos seus textos, que, por si mesmos, 

já apresentam aporias interpretativas bastante amplas. 

Afinal, como dizia o próprio Kafka (apud HAYMAN, 1982, p. 192), 

corroborando o intento de nosso primeiro capítulo: “o que se escreve são apenas as 

cinzas de sua própria experiência”. 
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CAPÍTULO II 

 

 

O CALEIDOSCÓPIO HERMENÊUTICO SOBRE A OBRA DE KAFKA: 

À GUISA DE UM ESTADO DA ARTE E A MULTIVISÃO ANALÍTICA 

 

 

Neste segundo capítulo, faremos uma reflexão a respeito das várias 

disciplinas que abordaram a obra kafkiana – como a teoria crítica frankfurtiana e os 

comentaristas sociopolíticos, a “escuta psicológica” e os dados biográficos, as 

influências literário/filosóficas e as inúmeras preferências autorais que permitiram à 

obra de Kafka consolidar-se como uma das mais significativas e inovadoras no 

deambular do século XX. 

O caleidoscópio hermenêutico aqui ensejado tem como fito consubstanciar a 

multivisão sobre a obra kafkiana e, dessa forma, dar suporte teórico e permitir – no 

prosseguimento da pesquisa – embasar a hipótese que norteia esta tese doutoral, a 

saber: alguns dos principais textos kafkianos devem ser compreendidos sob o 

prisma místico, a procura de um Deus Absconditus. 

Assim sendo, a razão precípua deste capítulo tem dois objetivos 

fundamentais: 

1. engendrar, à guisa de um estado da arte da produção kafkiana no Brasil, um 

recenseamento das atuais pesquisas internacionais, com o intuito de frisar o 

valor secundário e marginal atribuído às leituras religiosas feitas sobre a obra 

do autor nascido em Praga; e 

2. familiarizar os leitores com o caleidoscópio hermenêutico que a obra de Kafka 

enseja e, portanto, demonstrar a variedade analítica das diversas disciplinas 

do pensamento que se debruçaram sobre a tessitura tantas vezes 
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polissêmica e enigmática de seus textos, bem como realçar a interface entre 

obra e biografia, já sublinhada no capítulo inaugural desta tese. 

 

 

1. À guisa de um Estado da Arte 

 

Há, no plano internacional, uma miríade de centros de pesquisas que se 

ocupam da apreciação crítica e da hermenêutica da obra kafkiana. 

Dentre os prestigiosos departamentos acadêmicos, destacamos aqueles que 

têm produzido mais acuradamente eventos e discussões concernentes à atualidade 

da literatura de Kafka, tanto em seu escopo crítico-filosófico e político quanto no 

estudo dos significados de sua linguagem, engendrada – in nuance – em sibilina e 

onírica ironia (Das ist alles witzig, alles ironisch). 

São eles: 

A. Oxford Kafka Research Centre, na Inglaterra – fundado por Manfred Engel e 

Richie Robertson em 2008, cuja biblioteca Bodleian guarda manuscritos raros 

de Kafka e é referência obrigatória no estudo de sua obra. 

B. Jewish Studies Program, University of California, San Diego, Estados Unidos 

– desde 1996 congrega especialistas da obra kafkiana e que inicialmente 

pesquisaram as cartas confiscadas de Dora Diamant (a última namorada de 

Kafka) pela Gestapo, em 1933, em Berlim. 

C. University Brandeis – localizada em Boston, nos Estados Unidos, essa 

instituição privada, de cariz judaica, tem proporcionado aos pesquisadores da 

obra de Kafka um sem número de atividades acadêmicas e bolsas de estudos 

que a fazem ser uma referência norte-americana nessa área de investigação 

multidisciplinar. 

D. German and Comparative Literature at Princeton University, Estados Unidos – 

fundada em 1956 pelo professor Victor Lange, conta com um sistemático 

grupo de pesquisadores que se ocupam com a atualidade da literatura de 

Franz Kafka na modernidade tardia. 

E. Instituto de Estudos Avançados Albert-Ludwigs, Universitat Freiburg, 

Alemanha – que teve como reitor o filósofo Martin Heidegger (de 21 de abril 

de 1933 a 27 de abril de 1934) e que desenvolve atualmente, em seu 

departamento de filosofia, estudos entre o existencialismo e a obra kafkiana – 
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recentemente, empreendeu uma vigorosa avaliação crítica das traduções 

feitas por Nahum Norbert Glatzer (1903-1990), biógrafo seminal do autor de o 

Castelo. 

No caso brasileiro, a maioria das pesquisas realizadas sobre a obra de 

Kafka concentra-se nos departamentos de letras das principais universidades do 

país. É notável, neste caso, a crescente produção científica que investiga a 

correlação Kafka e o poder autoritário e Kafka e a perda de sentido existencial do 

homem vivendo na tardo-modernidade (com as correlatas denúncias quanto à 

desumanização tecnológica e ao gigantismo do aparato jurídico-administrativo, 

hipertrofiado pela máquina burocrática). 

Destacamos, entre outras, cinco instituições que frequentemente pesquisam 

a obra kafkiana com esmero teórico e primam pela inovação argumentativa e 

temática; são elas: 

A. Centro de Ensino de Línguas (CEL) – vinculado à Universidade Estadual de 

Campinas. Destaque-se o trabalho de tradução e interpretação minucioso da 

professora Susana Kampff Lages que, sob o jaez da perspectiva psicológica, 

deitou novas luzes sobre o romance Amerika, de Kafka. 

B. Centro de Artes e Comunicação, do Programa de Pós-Graduação em Letras 

da Universidade Federal de Pernambuco. Sublinhemos a dissertação de 

mestrado de Igor Andreas Rodrigues (2013), cujo estudo A metamorphose de 

Carone – sobre a recepção de Franz Kafka no Brasil, faz uma importante 

averiguação das dificuldades em se verter e trans-recriar o alemão castiço, no 

qual escreveu o autor de O castelo, para o idioma português. 

C. Centro de Estudos Literários da Universidade Federal de Minas Gerais – que, 

a título de exemplo de expansão do conhecimento, promoveu em 2014 um 

estimulante debate sobre os sonhos na obra de Kafka, dirigido pelo psicólogo 

e doutorando em Filosofia, pela USP, Juliano Pessanha, cuja leitura singular 

da obra de Kafka tem merecido o reconhecimento da crítica especializada e 

dos novos e entusiasmados leitores, encantados pelas aporias situacionais e 

corrosiva visão de mundo do autor de O Processo. 

D. Centro de Estudos Judaicos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. Destaquem-se as pesquisas entre 

judaísmo, hassidismo e a obra kafkiana, feitas por Enrique Mandelbaum. 
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E. Programa de Pós-Graduação em Literatura, da Universidade Federal de 

Santa Catarina, cujo estudo inovador e poético na abordagem kafkiana pode 

ser exemplificado pela dissertação de mestrado de Ligia Maria Bremer (2015), 

As sereias com Kafka, Brennand e Blanchot, trabalho marcado tanto pela 

ousadia interpretativa quanto pelo diálogo auspicioso feito com as artes 

plásticas, notadamente com a escultura. 

Gostaríamos de sublinhar, para eventuais pesquisas futuras, duas obras 

seminais – uma no âmbito internacional e outra, em território brasileiro –, que nos 

parecem imprescindíveis no que concerne às minudências e ao aprofundamento da 

vida e da obra de Franz Kafka. Esses dois livros abrangem um espectro tão vasto e 

serviram de fundamento a outros tantos estudos igualmente importantes sobre o 

autor, os quais devem constar destacadamente neste estado da arte.33 

As obras a que nos referimos são as seguintes: 

A. The Nigtmare of Reason: A Life of Franz Kafka, publicada por Farrar Straus 

Giroux, Nova Iorque, EUA, em 1984, de autoria de Ernst Pawel. 

Posteriormente, foi vertido para o português sob o título O pesadelo da 

Razão: uma biografia de Franz Kafka (PAWEL, 1984), publicado pela Imago 

Editora, do Rio de Janeiro, em 1984. Note-se especialmente o capítulo 

dezenove, no qual o autor desenvolve o mote Le style c’est l’homme, 

referindo-se a Kafka como escritor avesso a todas as formas de pirotecnias 

linguísticas e dotado de perspicácia de ourives, ao desconstruir cada 

fragmento ambíguo da realidade. 

B. Franz Kafka: Vida Heroica de um Anti-Herói, publicado pela Edições Bloch, no 

Rio de Janeiro (NUNES, 1974); livro que, entre outros tantos atributos, possui 

o prefácio de Eduardo Portella, que desvela de maneira excelsa os 

acontecimentos políticos atinentes ao século XX, inserindo a personagem 

literária de Franz Kafka como intrinsecamente heroica na medida em que 

definamos como herói aquele que não tem medo de assumir a sua própria 

miséria. 

                                                        
33

 Em 2012, graças a uma demorada e midiática ação judicial, o espólio das obras de Kafka ficou 
definitivamente albergado junto à Biblioteca Nacional de Israel, que disputava com Eva e Ruth, filhas 
de Esther Hoffe (antiga secretária de Max Brod), a posse do acervo.  Mais detalhes sobre a efeméride 
do espólio das obras de Kafka podem ser consultados em Narrativas do Espólio (1914-1924). 
(KAFKA, 2002). 
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A seguir, apresentamos os principais estudos e atualizações editados 

recentemente acerca da obra de Franz Kafka: 

 

A) A biografia (quase 2.400 páginas) sobre Kafka escrita por Reiner Stach, no 

original em Alemão34: 

 Kafka – Die Jahre der Entscheidungen [Kafka – The Decisive 

Years]. Frankfurt, am Main: S. Fischer Verlag, 2002. 

 Kafka – Die Jahre der Erkenntnis [Kafka – The Years of 

Realization]. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2008. 

 Kafka – Die “Frühen Jahre” Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2014. 

Duas dessas obras vertidas para o Inglês, ambas do ano de 2013, com os 

títulos: 

 Kafka: The Years of insight, pela Princeton University Press; 

 Kafka: The Decisive Years, pela Princeton University Press. 

 

B) Quando a ficção se confunde com a realidade: As obras In der 

Strafkolonie/Na Colônia Penal e Der Process/O Processo de Kafka como 

filtros perceptivos da ditadura civil-militar brasileira, de Eduardo Manoel de 

Brito (2008), da série Produção Acadêmica Premiada, pela Universidade de 

São Paulo. Nas palavras do próprio autor, resumindo o seu trabalho: 

 

É um fato que o boom das traduções das obras de Kafka ocorreu nos 
anos da ditadura civil-militar brasileira, especificamente entre a 
segunda metade da década de 1960 e a primeira da década de 
1970. Em face desta constatação, esta tese propõe-se a demonstrar 
que as traduções (edições e reedições) das obras de Franz Kafka – 
especificamente Na colônia penal e O processo – traduziram de 
forma ficcional o que estava sendo silenciado na linguagem 
cotidiana, dando um sentido à nova realidade que se implantava no 
país e ajudando a compreender a irracionalidade do que estava 
acontecendo. (BRITO, 2008, p. 7) 

 

C) Metamorfoses de Kafka, de Celso Cruz (2007), pela Editora Annablume, onde 

o autor analisa os paratextos – formato, diagramação, orelhas dos livros – a 

                                                        
34

 Para assistir uma palestra do autor no site do YouTube, ver Reiner Stach, Literaturwissenschaftler 
und Kafka-Biograf (STACH, 2016); para ler uma panorâmica resenha dos livros supracitados, 
consultar artigo de Euler de França Belém (2016). 
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fim de sublinhar as recepções críticas de A metamorfose, elencando as 

traduções que vieram a ser consideradas referências canônicas em língua 

portuguesa. 

 

D) Publicações foram incensadas pela crítica especializada como necessárias e 

bem vindas à atualização do acervo de Kafka em Portugal; são elas: 

 O Castelo – com tradução de Isabel Castro Silva, de 2006; 

 O Desaparecido – tradução de José Miranda Justo, de 2004; 

 O Processo – em tradução de Álvaro Gonçalves, de 2006; e 

 Os Contos: Textos Publicados em Vida do Autor – tradução de Álvaro 

Gonçalves, José Maria Vieira Mendes e Manuel Resende, em 2004. 

Elenquemos, agora, as teses recentemente defendidas sobre Kafka tanto na 

Universidade de São Paulo (USP) como na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP): 

 
A) Teses e dissertações defendidas na Universidade de São Paulo (USP): 

 Assalto contra o limite: forma danificada e história em Franz Kafka – tese 

doutoral por Renato Oliveira de Faria (2013). 

 Kafka: estética e política do estranhamento – dissertação de mestrado 

por Eduardo Araújo Maeso (2013). 

 Reflexões acerca da psicanálise e da literatura no estudo do indivíduo 

com base na teoria crítica – tese de doutorado de Nivaldo Alexandre de 

Freitas (2013). 

 (Im)possibilidades na literatura de Franz Kafka – dissertação de mestrado 

de Patrícia da Silva Santos (2009). 

 A Teoria dos Conjuntos na obra O Castelo de Franz Kafka – dissertação 

de mestrado por Glauco Corrêa da Cruz (2008). 

 

B) Teses e dissertações defendidas na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP): 

 Transmissão e Narração na Modernidade: Walter Benjamin e Franz 

Kafka: a exigência de uma nova narratividade – dissertação de mestrado 

de Anita Guimarães Câmara (2012). 
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 Jovens infratores: uma história Kafkiana – tese doutoral de Maria 

Nazareth da Penha Vasquez (2011). 

 De onde a terra tira o alimento? – dissertação de mestrado de Manoela 

Farias Nogueira (2010). 

 Instabilidade Perpétua – dissertação de mestrado por Juliano Pessanha 

(2009). 

 O Processo Penal e a busca pela verdade – dissertação de mestrado de 

Rosana Miranda Ferreira (2006). 

Recenseamos esses recentes trabalhos acadêmicos sobre a obra de Franz 

Kafka não apenas para atualizar o estado da arte concernente a duas das mais 

importantes universidades brasileiras, mas, acima de tudo, para deixar evidente o 

quanto a leitura religiosa sobre o autor é francamente desproporcional quando 

cotejada com outras abordagens críticas, como a sociológico-política, a psicanalítica, 

ou mesmo aquela atinente à teoria literária. 

É importante mencionar que, no limite perscrutado por nossa pesquisa, 

destacam-se as seguintes teses doutorais por serem engendradas à luz da 

referencialidade religiosa: 

A) As múltiplas religiosidades na literatura de Franz Kafka – tese de Mauro 

Rocha Baptista (2009). 

B) Franz Kafka: um judaísmo na ponte do impossível – tese de Enrique 

Mandelbaum (2001). 

Notemos bem esse fato: a despeito desses dois trabalhos serem de 

relevância em suas respectivas áreas de conhecimento, a abordagem religiosa da 

obra kafkiana – produzida nos departamentos de Ciências Sociais, Letras, Filosofia 

e Psicologia – está relegada a um segundo plano. 

Teremos a oportunidade de, ao longo desta nossa pesquisa, analisar esse 

fenômeno mais acuradamente, mas aqui, nesta seção, gostaríamos de dar ênfase a 

essa constatação com o intuito de realçarmos o quão diminuto são os trabalhos 

realizados nessa área do conhecimento científico. 

Mais raras ainda são as tentativas, como a nossa, de interpretar o texto 

kafkiano sob a égide da mística judaica. Pois, seguindo a proposta de Gershom 

Scholem, tentaremos perscrutar a obra Kafkiana como herdeira da cabala herética 
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judaica, isto significa que precisaremos, no terceiro capítulo de nossa tese doutoral, 

conhecer mais detalhadamente o livro do Zohar e o movimento Hassídico. 

Antes, porém, será preciso pesquisar as várias perspectivas que se 

debruçaram sobre estes textos.  

 

 

2. A multivisão analítica 

 

Pretendemos, nessa apresentação da multivisão analítica, demonstrar as 

várias sendas de reflexão sobre a obra de Franz Kafka e, assim, sublinhar a 

importância dessas leituras clássicas como radículas constitutivas da fortuna crítica 

do autor. 

 

 

2.1 A abordagem da Teoria Crítica frankfurtiana e os comentaristas sociopolíticos 

 

Entre todas as tentativas de compreensão da obra kafkiana, a visão da 

Teoria Crítica frankfurtiana é, sem dúvida, uma das mais significativas não apenas 

pelo número de publicações já realizadas, mas também, e sobretudo, pelo fato 

dessa escola do pensamento ocidental elaborar categorias filosóficas, 

principalmente no campo da abordagem literária, tidas como imprescindíveis para a 

real compreensão tanto do autor estudado quanto da obra analisada.35 

Entre nós, sem o pessimismo cultural e as elucubrações dialéticas dos 

frankfurtianos, mas com o pendor crítico-socializante que caracterizou sua 

contribuição ao estudo da interface literatura e contexto social, o ensaísta Antônio 

Candido menciona o essencial da questão teórica: 

 

É este, com efeito, o núcleo do problema, pois quando estamos no 
terreno da crítica literária somos levados a analisar a intimidade das 
obras, e o que interessa é averiguar que fatores atuam na 
organização interna, de maneira a constituir uma estrutura peculiar. 

                                                        
35

 Para um melhor entendimento da Escola de Frankfurt (Frankfurter Schule, fundada em 1923), que 
contava, em sua primeira geração de pesquisadores, com Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich 
Fromm e Herbert Marcuse e que postulava uma crítica ampla da civilização ocidental –utilizando, para 
tanto, a teoria weberiana, a Psicanálise, a crítica ao Positivismo e a Teoria Social de cariz marxista –, 
consultar o longo recenseamento feito por José Guilherme Merquior (1986) sob o ponto de vista do 
ideário liberal, na obra O marxismo Ocidental. 
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Tomando o fato social, procuraríamos determinar se ele fornece 
apenas matéria (ambiente, costumes, traços grupais, ideias), que 
serve de veículo para conduzir a corrente criadora [...] ou se, além 
disso, é elemento essencial na obra enquanto obra [...]. (CANDIDO, 
1985, p. 5) 

 

Dentre as reflexões, sublinharemos aquelas nas quais fica mais explícito o 

mote central que permeia boa parte da obra kafkiana, a saber: o libelo (tecido em 

linguagem poética, se entendermos por esse termo uma discursividade simbólica, 

não conceitual) contra as opressões sociais e políticas que escravizaram o homem 

do século XX, submetendo-o sistematicamente a um emaranhado de leis e 

instituições opressivas e desumanizantes – in totum –, sob o aparato irracional e 

alienador das instituições modernas.36 

O processo de extensa burocratização da vida, que ensejou aos homens 

criarem instrumentos racionais para organizarem a convivência societária, ou seja, a 

exigência de um aparato protocolar feito de normas, leis, etiquetas, hierarquias de 

autoridade e funções administrativas impessoais, esse processo (que, segundo a 

análise weberiana, ganhou acelerado crescimento na era moderna, depois de ter 

sido gestado nas instituições militares, sob Otto von Bismark) de racionalização do 

cotidiano hipertrofiou-se numa escala ingente e não raras vezes incontrolável, o que 

alterou substancialmente seu télos primevo. 

O que antes significava a construção de um sistema cuja finalidade era 

organizar as escaramuças da vida social (processos, julgamentos, petições das mais 

variadas demandas, audiências, acordos de negociação), metamorfoseou-se, 

paulatinamente, em um mecanismo desumanizante e irracional, na medida em que 

se desapegou do controle e do beneplácito humanos, passando a funcionar de 

                                                        
36

 Segundo Leandro Konder (1974, p. 154), um dos maiores intérpretes da tradição marxista no 
Brasil: 

A alienação é o fenômeno que ocorre toda vez que o homem cria alguma coisa e a sua 
criação escapa ao seu controle, aparecendo diante do criador como uma coisa estranha, 
dotada de vida própria. Sempre que os homens produzem riquezas e não as aproveitam, 
podemos dizer que eles se alienaram na produção dessas riquezas, porque as riquezas 
produzidas escaparam ao controle deles e não serviram àqueles que as produziram. 
Sempre que os homens criam leis, instituições etc. e não se reconhecem nessas leis ou 
instituições por eles criadas, sempre que as leis e as instituições deixam de prestar 
serviços aos homens e aparecem aos olhos dos homens como emanações opressivas 
de poderes misteriosos, podemos dizer que os homens se alienaram nas leis e 
instituições que criaram. 

Para consultar uma reflexão inaugural, em termos latino-americanos, da abordagem sócio-
psiquiátrica da alienação em Kafka, consultar Sociología de la alienación, do sociólogo e psiquiatra 
Joseph Gabel (1973). 
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modo próprio, a despeito e – não raras vezes – contra os interesses dos próprios 

homens.37, 38 

Theodor Adorno (1998, p. 117), um dos mais significativos representantes da 

Escola Frankfurtiana, postulou ser a obra de arte um “protesto constitutivo contra a 

pretensão à totalidade do discursivo [...]”. Um protesto radical contra todo o poder, 

inscrito não em seu conteúdo, mas em sua forma. É na forma que se encontra o 

verdadeiro elemento de protesto. Para ter forças contra uma sociedade gananciosa 

e de concorrência, a arte precisa ser inútil em sua forma, uma inutilidade radical para 

resistir ao poder da falsa integração. 

Para Adorno, os escritos de Kafka, eivados de pujante desespero e 

denunciadores do mal-estar moderno, significam, antes de qualquer coisa, a 

derrocada de uma sociedade erguida sobre os pilares movediços da razão, do 

mercado e do aparelho estatal e, nessa medida, convida-nos a reparar que: 

 

A força de Kafka é a da demolição. Diante do sofrimento 
incomensurável, ele derruba a fachada acolhedora, cada vez mais 
submetida ao controle racional. Nesse processo de demolição – e 
nunca este conceito foi tão popular como no ano da morte de Kafka –
, ele não se detém, como a psicologia, diante do sujeito, mas alcança 
a matéria em estado bruto, o mero ente que emerge na esfera 
subjetiva através do colapso total de uma consciência alienada, que 
renuncia a qualquer autoafirmação. A fuga atravessa o homem até 

                                                        
37

 Max Horkheimer (2003, p. 29) sintetizou o conceito de instrumentalidade da razão, atinente ao 
ethos burocrático, destacando o fato de a autonomia e esclarecimento a ela reivindicados pelos ideais 
iluministas terem sido eclipsados pela modernidade tardia: 

Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. No aspecto 
formalista da razão subjetiva, sublinhada pelo positivismo, enfatiza-se a sua não-
referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto instrumental, sublinhado 
pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a conteúdos heterônomos. A razão 
tornou-se algo inteiramente aproveitado no processo social. Seu valor operacional, seu 
papel de domínio dos homens e da natureza tornou-se o único critério para avaliá-la. 

38
 Bruno Andrade Sampaio (2012, p. 104), em um estudo perspicaz sobre a “dialética” adorniana, 

investigou as desmesuras atinentes ao funcionamento do aparato administrativo e seu caráter 
“imperialista”: 

A regulamentação burocrática e administrativa imprime um enorme peso à vida dos 
sujeitos. Na visão de Weber, esse sistema também apresenta disfunções. Ele observa, 
por exemplo, a existência de características, neste fenômeno social, que terminam por 
negar a sua alegada racionalidade. A interiorização das normas, o conformismo com o 
que está posto e os sinais de autoridade, também intrínsecos a esse aparelho 
organizacional, leva muitas vezes ao contrário do que se espera dele, ou seja, à 
imprevisibilidade do seu funcionamento. Assim, a burocracia se transforma numa 
espécie de gaiola de ferro que, por conta do excessivo mecanicismo dos seus aparatos, 
aprisiona o homem, o condenando a um conformismo estúpido. Estas consequências 
indesejadas provêm de um exagerado apego aos regulamentos do sistema, que 
assumem características demasiadamente formalistas e absolutizadas. 
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chegar ao desumano – esta é a trajetória épica de Kafka. (ADORNO, 
1998, p. 247) 

 

Mas é exatamente nessa obra construída sobre os escombros dos ideais 

iluministas – como quer o filósofo frankfurtiano – que o “fantástico” em Kafka, quer 

seja nas situações cotidianas mais comezinhas – como o desjejum ou a troca de 

roupas pela manhã – suscitam no leitor um estranho efeito de crítica social. Não pelo 

eventual ridículo das cenas (que, se observadas com todo o rigor, são mesmo algo 

trágico-cômicas), mas, antes, pela hiper-realidade de sua aparente inocência. Não 

por acaso, Kafka rebaixou (em alguns de seus textos mais mordazes) o estatuto 

ontológico humano à condição de animalidade e não por acaso, ainda, sua denúncia 

contra a alienação do homem moderno serviu-se de uma semântica textual não 

habitual a quem está acostumado a ler textos inteligíveis desde os primeiros 

parágrafos, sem sobressaltos ou acessos de inopinada sensação de estranhamento 

com o mundo. 

Ricardo Timm de Souza (2010, p. 111), num recente estudo sobre esse 

tema, notou o aspecto “improvável” do texto kafkiano: 

 

Os espantosos mundos de Kafka são o resultado de uma tensão 
extrema, que culmina assim neste espectro de hiper-realidade, de 
concentração de Ser, para a qual os parâmetros normais, sejam da 
realidade cotidiana ou interpretada, sejam da fantasia e da loucura, 
sejam da concretude literária e da recorrente normalidade de criação 
de mundos sucessivos de sentido, são simplesmente insuficientes. 
Todos os mundos dão-se ao mesmo tempo: trata-se de uma 
literatura visceralmente anormal – não dá, nem à intuição nem à 
razão, razões para crer que possam vir a captar sua essência e, 
talvez por isso, exerça um tal poder de sedução sobre espíritos 
inquietos, por sua vez imersos em tensão. Tensão absoluta, não 
admite relatividades sem, porém, utilizar-se de quaisquer argumentos 
para declinar desta admissão: chancelas e contra-chancelas são, 
aqui, simplesmente, fracas demais. O turbilhão é excessivamente 
forte, plastificado embora na sucessão das palavras; o milagre é que 
as palavras consigam, apesar da intensidade que pulsa sob elas, 
permanecer razoavelmente conectadas. A arte literária de Kafka é 
uma arte improvável: nada, nenhuma análise prévia, poderia prever 
algum tipo de sucesso nesta tarefa ingrata à qual o autor se propôs – 
des-neutralizar a realidade, neutralizando a expressão em uma lógica 
excessivamente inteligível – desde que sejam abandonados os 
parâmetros normais, mornos, razoáveis, medíocres, de 
inteligibilidade. 
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O filósofo francês Roger Garaudy (1963, p. 156), atento e crítico leitor de 

Adorno, discutindo o tema da disfuncionalidade dos protagonistas kafkianos, notou 

uma vez mais que a alienação engendrada pela frieza impessoal da burocracia é 

vertiginosamente desconcertante e irracional, por isso teceu esse perempto 

comentário: “nessa sociedade anônima e hierarquizada, o homem, despojado de 

sua particularidade, torna-se uma coisa, uma pobre coisa impessoal e fantástica”. 

De fato, esses comentadores da obra de Kafka tiveram a mesma percepção 

e interpretação crítica: seus textos – dos romances, dos contos, das cartas e até dos 

diários íntimos, explicitam, como caleidoscópios retorcidos, a aguda e dramática 

realidade social circundante (lembremo-no que estamos falando dos acontecimentos 

que levaram a Europa à Primeira Guerra Mundial e suas consequências nefastas) e, 

portanto, não podem ser lidos e compreendidos fora desse contexto histórico 

marcado pelo pessimismo de uma Europa exausta pelas tribulações que pesavam 

sobre os Estados locais. 

Fazendo um importante complemento a esta análise frankfurtiana – a 

demolição a qual se referia Adorno –, especialistas em crítica literária notaram que o 

“fantástico” na obra de Kafka, ou seja, aquelas situações improváveis nas quais 

viveram as suas personagens, nada mais significam que uma visceral e, ao mesmo 

tempo, sibilina acusação ao sistema capitalista de produção. 

Seguindo esta senda interpretativa, China Miéville (da Real Academia 

Britânica de Literatura) atribuiu às diatribes dos “heróis” kafkianos não apenas a 

capacidade mimética do (absurdo) espelhamento sócio-político-econômico e cultural 

da realidade, mas, também, conferiu à sua verve criativa a capacidade demiúrgica 

de criar “fantasias” e “estranhamentos narrativos” – valendo-se do “complexio 

oppositorum” – ou seja, driblando a lógica linear do romance burguês para melhor 

denunciar o “não-ser” da alienante realidade. 

Argumenta China Miéville (2014, p. 110): 

 

A acusação rotineira de que a fantasia é escapista, incoerente ou 
nostálgica (se não abertamente reacionária), embora talvez 
verdadeira para grandes extensões da literatura, carece de conteúdo. 
A fantasia é uma modalidade que, ao construir uma totalidade 
internamente coerente mas efetivamente impossível – construída 
tendo como base que o impossível é, para a narrativa em questão, 
verdade – mimetiza o “absurdo” da modernidade capitalista. 
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Note-se que a atmosfera na qual as personagens de Kafka gravitam, até a 

exaustão psíquica e física, parece ser governada por um encadeamento 

desconcertante em que a fantasia se manifesta como um estado de sempiterno 

delirium. E isso podemos constatar, seja na aflição das atmosferas invariavelmente 

nebulosas (a natureza em Kafka raramente é solar), ou mesmo na construção dos 

diálogos que chegam a flertar com a comicidade, dado o nível de incompreensão 

entre os interlocutores. 

Parece-nos que esse dado “fantástico” da escrita kafkiana, longe de ser um 

escapismo onírico (como notou Miéville) é, ao contrário, a maneira singular pela qual 

suas personagens souberam reagir à realidade circundante – opressora e alienante 

– e, destarte, desempenhou, não uma fuga diante do mundo exasperado e 

claustrofóbico, mas engendrou, isto sim, e com uma contundência raramente vista, a 

visão insuportavelmente “realista da realidade”. Urdida através de sua 

“personalidade de vidro” (“que mundo extraordinário eu tenho na cabeça”, diria ele), 

traduziu e denunciou – in nuance habilíssima – através de um texto enigmático, 

tenazmente polissêmico, o absurdo de vidas regidas por intermédio da razão 

instrumentalizada a serviço do capital e da burocratização da vida.39 

Anatol Rosenfeld, filósofo nascido em Berlim e um dos pioneiros a comentar 

a obra de Kafka no Brasil, observa que, ao lado da onipresente alienação social, há 

em seus textos um importante aspecto religioso: 

 

Em essência, os heróis de Kafka são, por conseguinte, filhos 
pródigos expulsos do paraíso e incapazes de encontrar o caminho de 
volta, aquela unidade que tão ansiosamente buscam. O mais terrível 
é que a imagem dos poderes superiores, que parecem simbolizar a 
ordem, é a de um labirinto, de uma engrenagem burocrática que é a 
exata representação de nosso mundo alienado, com sua organização 
gigantesca totalmente desumanizada [...]. (1994, p. 61) 

 

O filósofo Walter Benjamin, assim como o fez Theodor Adorno (amigo 

próximo e responsável pela publicação de seus livros póstumos), debruçou-se sobre 

a obra de Kafka de uma maneira bastante singular e autêntica, vindo a se tornar, 

inclusive, referência basilar nos estudos e polêmicas que se estenderam no decorrer 

                                                        
39

 Entre nós, o sociólogo Maurício Tragtemberg (2001) analisou a obra de Kafka, destacando-a como 
um alerta necessário à crescente e inexorável burocratização de nossas instituições, sejam elas 
universitárias ou estatais. Utilizando conceitos weberianos e marxistas, deslindou a lógica produtivista 
do capital e as relações de trabalho a ela concernentes, bem como sublinhou o fato de ter sido Kafka 
um “Subversivtes Und Verwirrndstes” (subversivo e perturbador) da ordem burguesa. 
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de todo o século XX, mas que tiveram seu apogeu depois do final da Segunda 

Guerra Mundial (a carta enviada por Benjamin a Gershom Scholem – tida por 

especialistas como chave da analítica benjaminiana sobre “a natureza parodial do 

texto kafkiano” –, data precisamente de 12 de junho de 1938).40 

Segundo Michael Löwy, a filosofia de Walter Benjamin representou a astúcia 

e a fidedignidade de um “Freishwebende Intelligenz”, de um intelectual inconformado 

que ressignificou tanto a crítica ao “progresso da história” feito pelo romantismo 

alemão, bem como escandiu do judaísmo da Europa central o sentido 

Apocatastático41, messiânico da história, atribuindo, por conseguinte, à obra de 

Kafka uma dimensão religiosa, parcialmente negligenciada nas reflexões feitas por 

Adorno com sua insistência no TÓPOI da alienação e desumanização dos homens 

sob o capitalismo moderno42. 

Insistindo no argumento proposto por Löwy, acentuamos o fato de que, na 

análise benjaminiana feita sobre o texto kafkiano, a observação sobre o uso 

recorrente de parábolas (de narrativas enigmáticas e desafiadoras que escondem o 

sentido dos significados, obliterando-os numa tessitura inimaginável de “devires 

possíveis”), esse artifício linguístico encontrado na obra de Kafka, tem por finalidade 

suscitar no leitor a percepção de um mundo decadente, onde predomina o “mal 

estar” desreferenciador e malsinado (que Benjamin chama de “Erlebnis”, vivências 

superficiais), responsável por transformar o homem hodierno em um desconhecido 

para si mesmo, um ser alijado de suas autênticas experiências existenciais, 

(“Erfahrung”) vivendo como autômato errante nos grandes centros urbanos. 

Com efeito, para Benjamin, esse homem superficial, deambulando sob as 

luzes das grandes cidades, manifesta ainda com maior exacerbação e drama o 

fenômeno da alienação social, uma vez que a catástrofe civilizacional do capitalismo 

só reatualiza, farsescamente, a “sabedoria néscia” dos vencedores – daqueles que 

                                                        
40

 Para um maior aprofundamento dessa carta seminal e também para a reflexão junto àqueles que 
atribuem ao texto kafkiano constituir o zênite da “estrangeirice” na literatura moderna, ou a “doença 
da tradição” como pretendia W. Benjamin, consultar o ensaio Deslocamentos e deformações em 
Kafka, de Jeanne Marie Gagnebin (2015). 

41
 Apocatástase, conceito criado por Orígenes de Alexandria (185-253 DC) que trata da restauração 

final de todas as coisas feitas pela unicidade absoluta com Deus. Termo religioso utilizado na obra de 
Walter Benjamin. 

42
 Para um maior detalhamento dessa imbricação entre o Romantismo Alemão e o Judaísmo da 

Europa central, na obra de Benjamin, especialmente nas Teses sobre o conceito de História, 
consultar a obra Walter Benjamin: Aviso de Incêndio, de Michael Löwy (2005a). 
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escrevem os livros oficiais – e que, identificados com as ideias de “progresso”, “de 

cientificidade técnica”, “de moral (o tu deves burguês)”, não conseguem reconhecer 

o rosto do anjo da história, esse ser etéreo e onisciente que, ao olhar para trás, 

vislumbra as ruínas nas quais a verdadeira história humana – feita pelos anônimos e 

invisíveis – soçobra em esquecimento. 

Para Benjamin, o texto de Kafka dá voz e corporeidade aos esquecidos 

dessa história oficial, uma vez que as paródias narrativas por ele confeccionadas – 

com desespero, sofrimento e crítica social – são feitas em nome de todas as 

criaturas humanas, à espera de um impossível “apocatástase”43: 

 

Se Kafka não rezava, o que ignoramos, era capaz ao menos, como 
faculdade inalienavelmente sua, de praticar o que Malebrance 
chamava “a prece natural da alma” – a atenção. Como os santos em 
sua prece, Kafka incluía na sua atenção todas as criaturas. 
(BENJAMIN, 1987, p. 159) 

 

Teremos ainda a oportunidade de verificar, ao longo deste nosso estudo, a 

interpretação benjaminiana sobre a arte de Kafka, nomeadamente quando nos 

referirmos ao Caso Max Brod. Entretanto, gostaríamos de frisar a mudança de 

estrutura analítica operada por Benjamin – e que radicaliza substancialmente as 

interpretações feitas por Adorno –, quando acrescenta à Teoria Crítica frankfurtiana 

(baseada predominantemente na condenação à racionalidade instrumental e à 

impessoalidade funcional das grandes burocracias ocidentais) o argumento de 

serem os textos de Kafka antípodas à barbárie civilizacional. 

Note-se que nas reflexões empreendidas por Benjamin, encontramos a 

novidade de conceitos extraídos de uma visão religiosa do mundo, como aquela 

haurida do judaísmo messiânico e a “apocatástase” supracitada. Isso ressalta o fato, 

e é mister que o acentuemos, de que Walter Benjamim está mais próximo da 

hipótese que marca o nosso estudo, ou seja, de um “Deus Absconditus” a obsedar 

as personagens kafkianas do que a interpretação adorniana. 

Feita a ressalva referida, estudemos agora um dos mais contundentes 

críticos da obra de Kafka, George Lukács – que Adorno viria a criticar 

                                                        
43

 Para acompanhar a criação do termo “apocatastasis”, na obra de Benjamin, ver a obra Lembrar, 
Escrever e Esquecer, de Jean Marie Gagnebin (2006, p. 54). Para o aprofundamento do 
“messianismo” na Filosofia da História proposta por Benjamim, verificar Théologie et utopie. 
Correspondance 1933-1940, de Walter Benjamin e Gershom Scholem (2006). 
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sistematicamente –, responsável por uma das maiores polêmicas sobre a obra do 

autor nascido em Praga e que se estenderia ao longo de todo o século XX. 

George Lukács, filósofo húngaro e militante político marxista, chegou a 

tomar parte dos primeiros estudos feitos no Instituto de Pesquisas Sociais, 

localizado em Frankfurt, mas cedo rompeu com os demais integrantes, passando a 

construir um arcabouço analítico, chamado pelos estudiosos de sua obra de 

“realismo socialista”, para interpretar as dinâmicas sociais do capitalismo e a 

produção artística a ela atinente. 

Na obra La signification présent du réalisme critique, especialmente no 

capítulo intitulado Kafka ou Thomas Mann?, George Lukács (1957) acusa os escritos 

de Kafka de serem a mímesis de um mundo decadente economicamente e, por 

conta disso, sofrendo de uma intensa e iniludível deterioração moral. 

Discrepando de Theodor Adorno e Walter Benjamin, que postulavam ser a 

obra de Franz Kafka um alerta (ou um grito por redenção) contra o absurdo 

existencial imposto pela alienação do mundo burguês no começo do século XX, 

George Lukács – à outrance – vê no texto kafkiano a representação mais visível de 

uma sociedade em ruínas e os seus escritos, meros inconformismo de classe, um 

soçobrar diante do “nada”, traduzindo em parábolas fantásticas o “Angst”, o medo 

como sintoma mais plangente do sujeito intrinsecamente burguês e apático, 

padecendo de um “sacrificium intellectus” e incapaz, portanto, de vislumbrar a aurora 

do devir revolucionário. 

Acerca do que vimos discutindo, em especial, um estudioso de George 

Lukács, Nelson Cerqueira (2005, p. 18-19), esclarece-nos: 

 

Lukács postula que na obra de Kafka o homem tem medo da 
realidade determinada por uma existência transcendente. Esta não-
existência é tanto incompreensível quanto imutável e, diante disso, o 
homem descrito por Kafka torna-se um fatalista, submetendo-se a 
um destino aparentemente incompreensível, ao invés de lutar contra 
esta condição, em nome da raça humana. Essa negatividade nas 
obras de Kafka e de outros vanguardistas é, alega Lukács, o 
resultado de uma ausência de perspectiva ideológica socialista, uma 
incapacidade para escolher entre o importante e o superficial, o 
crucial e o episódico. 

 

Por certo, entre 1956 e 1957, graças a essa visão negativa exemplificada 

por Lukács, a obra de Franz Kafka viria a ser alcunhada como contrária às reais 

aspirações do proletariado e, logo, deveria ser proscrita na União Soviética bem 



69 
 
como em todos os estados satélites atrelados ao seu poder, como a 

Tchecoslováquia. 

Essa proscrição só foi parcialmente atenuada na intervenção de Jean-Paul 

Sartre contra o “obscurantismo stalinista”, feita em 1962, em Moscou, mas 

precipuamente, com a efeméride sobre “literatura alemã” realizada nos dias 27 e 28 

de maio de1963, em Liblice, num castelo pertencente à Academia de Ciências da 

Cidade de Praga, reunindo diversos especialistas interessados em discutir o 

imbricamento entre a obra de Kafka e o “Entfremdung” (estranhamento) político-

ideológico, subjacente à alienação burguesa. Esses intelectuais engajados com os 

partidos comunistas europeus tenderam, em sua maioria – em meios às acaloradas 

escaramuças –, a negar as teses do “realismo socialista” preconizada por Lukács. 

Entre eles, destacamos: Eduardo Goldstucker, Paul Reimann, Ernst Fischer, Roman 

Karst, Roger Garaudy. 

Esse levantamento histórico foi sistematicamente trabalhado e comentado 

por Danillo Nunes, que, sendo ele próprio engajado na transformação social e 

política do sistema de produção capitalista, escreveu a respeito da efeméride de 

Liblice: 

 

Curiosamente, emergimos da sensação opressiva causada pela 
interdição da obra de Kafka, com um sentimento revigorado de 
confiança. Tudo se passa como se o episódio fora mais uma 
asfixiante narrativa kafkiana, da qual sempre é possível, no entanto, 
extrairmos uma mensagem de esperança. Isso porque ficamos a 
pensar no invencível poder da ideia, que faz com que um único 
homem, desaparecido há meio século, possa constituir – apenas por 
sua crítica, impregnada de amargo humor à realidade iníqua do 
mundo – terrível ameaça a sistemas que pareciam invulneráveis, 
escorados na força e inflexibilidade. (NUNES, 1974, p. 374) 

 

No ensaio Kafka: pró e contra, originalmente publicado em alemão e prenhe 

das preocupações políticas do pós-Guerra (traduzido entre nós por Modesto Carone, 

em 1968), o crítico Günther Anders (1968), ex-aluno de Martin Heidegger, tece 

considerações à obra de Kafka que vieram a se tornar tão polêmicas e contestadas 

quanto as teses do “realismo socialista” defendidas por George Lukács. 

Ao se referir ao martírio moral de Kafka (que Günther Anders julga se refletir 

no “delirium” das personagens, sempre ambíguas e claudicantes, vivendo como se 

fossem “abs-trahere”, abstratos seres sem pertencimento identitário algum), o crítico 
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Alemão formula os seguintes passos, para que entendamos o nó górdio 

característico do homem no mundo kafkiano (ANDERS, 1968, p. 34): 

1. Ele se sente excluído do mundo (ou dos vários mundos sociais e étnicos). 

2. Por isso, não sabe onde é sujeito de deveres. 

3. Essa insciência se torna má consciência. 

4. Por isso, não reclama direito de parte alguma. 

5. Uma vez que não tem direitos, ele não está certo. 

6. O “não está certo” aumenta seu tormento moral. 

7. (volta a 1) O tormento moral o exclui do mundo. 

Na realidade, Günther Anders, ao longo de todo o seu ensaio, estabelece 

nexos causais imediatos (como se fossem verdades apriorísticas, então, 

indiscutíveis) entre a vida subjetiva de Kafka – a solidão onipresente, os medos mais 

entranhados, os fracassos afetivos, os anseios tocantemente singelos, sejam eles 

religiosos ou mundanos – com a criação imediata das personagens. Ou seja, para 

Anders, as várias personagens criadas por Franz Kafka são alter egos que 

dissimulam, escamoteiam ou mesmo evidenciam as cesuras próprias daquela 

subjetividade solitária, misantrópica e “fantasiosa”. 

Na construção de seu argumento, Anders insiste em analisar as 

personagens, seja nos romances ou nos contos, sob a cariz desses “elementos a 

priori” e isso quer dizer que, mesmo em textos tão aparentemente distantes como A 

toca ou em O Processo, encontramos, segundo ele, e a despeito das multifacetadas 

situações inusuais dos enredos, a mesma e seminal “problemática kafkiana”, a 

saber: a inadequação com o mundo, característica reconhecível das personagens, 

mesmo das aparentemente menos susceptíveis à solidão. Entretanto, continua o 

argumento, esse sentimento de “não pertencimento” jamais se transforma em ação 

prática, em militância política para transformar as reais condições materiais que 

oprimem os homens. 

De certo modo, essa maneira andersiana de compreender os escritos 

kafkianos aproxima-o daquele “descompromisso de classe” sugerido por Lukács em 

La signification présent du réalisme critique. 

Gostaríamos de citar um trecho final extraído de Kafka: Pró e Contra, de 

Günther Anders (Ibidem, p. 104-106), porque nele percebemos mais nitidamente os 
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“elementos a priori” pelos quais o autor alemão anatematiza a herança kafkiana, 

desqualificando-a sob a rubrica da “inação” e dos “pensées intimes” autorreferentes 

e incapazes, portanto, de legarem às gerações pósteras a esperança da 

transformação social: 

 

[...] mas sua culpa se espelha em muitas facetas. Uma especificação 
do seu “dever” e “haver” teria o seguinte aspecto: 
É um realista do mundo desumanizado, mas também o seu 
glorificador. 
É moralista: mas não questiona o bem e o mal do mundo, que 
respeita em toda a sua miserabilidade. 
Quer ir para o mundo, mas fracassando basicamente. 
Exige o paraíso, não para construí-lo mas para penetrá-lo. 
Assusta-se com o super poder do mundo coisificado, mas passa 
adiante o susto na forma de imagens. 
Desloca para fixar, mas fixa-nos igualmente, isto é, paralisa-nos. 
Discute os direitos, mas não sabe nem se tem o direito de fazê-lo. 
É ateu mas faz do ateísmo uma teologia. 
É filósofo mas enquanto agnóstico. 
É cético mas é cético diante do próprio ceticismo. 
O que é está justificado para ele (mesmo que não seja razoável): o 
poder é para ele, o direito. E quem está despojado de direitos é 
culpado. 
Sua filosofia é a do nivelador inútil, que se vê com os olhos do poder 
cortejando em vão [...]. O desenho do mundo, executado por ele de 
como o mundo não deveria ser, das atitudes que não podem ser as 
nossas – colocadas como advertências em nossas almas – serão 
úteis. 
E visto que foram desenhadas por um homem bom, que em última 
análise duvidou da utilidade de sua obra e advogou, ele mesmo, a 
destruição dela, talvez possamos esperar que ele, como alguém que 
se adverte, poderá realizar aquilo que, como conselheiro de si 
mesmo ou de outros, não pode fazer: ajudar. 

 

Mais recentemente, e em dissonância com as ressalvas críticas feitas por 

Lukács e por Anders, mas reacendendo as luzes pelas quais a Teoria Crítica 

frankfurtiana tentou iluminar a obra kafkiana, especialmente por meio de Walter 

Benjamin (quando quis olhar a história a partir do ponto de vista de suas vítimas), 

Michael Löwy, diretor de pesquisa do CNRS (Centre National de La Recherche 

Scientifique), publicou Kafka: sonhador insubmisso (LÖWY, 2005b). 

O texto, basilarmente, tenta encontrar um fio condutor (de cor vermelha, 

como diz o autor, fazendo referência ao socialismo) pelo qual os analistas poderiam 

desvelar o télos fundamental da literatura kafkiana, a saber: o denodado e 

intransigente antiautoritarismo que marca a obra, tanto no que concerne às críticas 

com relação aos aparelhos burocráticos do Estado, ou aos meandros institucionais e 
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draconianos da sociedade civil, ou, ainda, na crueldade intrínseca aos sistemas 

militares. 

Efetivamente, não haveria novidade nessa abordagem sociopolítica se não 

fosse o fato de Löwy identificar explicitamente os textos de Kafka às agruras da 

política internacional e aos movimentos libertários de sua época conflagrada (começo 

do século XX). Nesse diapasão, ele argumenta ser o conto Na colônia Penal um 

libelo contra o colonialismo, ou O Processo um texto escrito sob a égide do crescente 

antissemitismo presente na cidade de Praga desde a juventude da família Kafka.44 

Ora, essa leitura explicitamente política da obra de Kafka (especialmente em 

seu proselitismo ideológico) não permite à leitura do texto o benefício da pluralidade 

interpretativa e, muito menos, constata e sublinha as contradições e os enigmas 

inerentes à escrita kafkiana. E isso não passou despercebido a Enrique 

Mandelbaum (2007, p. 316): 

 

É verdade que, em Kafka, as organizações sociopolíticas e culturais 
são responsáveis, em grande medida, pelo sofrimento dos homens, 
mas esse sofrimento, a nosso ver, não se reduz em seus escritos 
apenas a um produto do entorno, não provém exclusivamente do 
estranhamento e da hostilidade do mundo exterior. Ethos e Cosmos 
se integram, mas um não se dilui no outro. Em Kafka, um agulhão de 
estranhamento parece estar implantado nas próprias entranhas de 
cada homem e impede a possibilidade de uma síntese pessoal 
estabilizadora. 
Löwy, porém, deixa de lado, nesse estudo, essa dimensão da obra 
kafkiana, privilegiando uma leitura que responsabiliza as estruturas 
burocratizadas do poder pelo sofrimento e a alienação dos homens, 
e promove assim uma redução da complexidade kafkiana. 

 

Ora, como Enrique Mandelbaum, pensamos que a complexidade e a 

multivisão que a produção artística kafkiana enseja são, sem dúvidas, os maiores 

legados que esse escritor, a um tempo ardiloso e insubmisso, deixou à posteridade, 

isso porque, quer nos parecer – e teremos a oportunidade de detalhar o nosso 

argumento –, a miríade de olhares possíveis sobre os sentidos dos textos e as 

abordagens científicas deles decorrentes (como a da Teoria Crítica frankfurtiana e a 

dos especialistas sociopolíticos, que acabamos de comentar) só fazem ressaltar a 

                                                        
44

 Löwy não descura o fato de Kafka jamais ter se filiado a qualquer partido político, mas reitera ter 
sido ele um defensor dos interesses das classes trabalhadoras, inclusive lendo com avidez o livro de 
Lily Braun (1985 [1909]), Memórias de uma Socialista. Para um maior aprofundamento da filiação de 
Kafka aos movimentos anarquistas libertários de sua época, consultar Kafka-Foucault, sem medos 
(PASSETTI, 2004). 
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riqueza e a proficuidade de um autor que, mesmo convencido de sua 

inexpressividade artística e de seu fracasso como ser humano, pôde ascender ao 

panteão dos grandes escritores que a modernidade ocidental produziu. 

Para prosseguirmos na construção da multivisão e não perdermos de vista a 

complexidade da obra, precisamos, a partir de agora, nos debruçar sobre as 

pesquisas de cunho psicológico, tão desveladoras, controversas e caleidoscópicas 

quanto a abordagem sociopolítica. 

 

 

2.2. “A escuta psicológica” e os dados biográficos 

 

Outra importante vertente sobre a obra de Kafka, tão numerosa e plural 

quanto a análise das condições sociopolíticas, é aquela que se ocupou em 

estabelecer conexões entre a sua complexa personalidade, a “parede de vidro” que 

expusemos no primeiro capítulo, e as intrigantes e polissêmicas narrativas que 

lemos em seus escritos. 

Na verdade, um sem número de pesquisadores advogou a necessidade 

fundamental – se quisermos, de fato, conhecer a gênese de sua verve criativa – de 

deslindar até as radículas menos evidentes, os vínculos entre vida interior e obra. 

No caso de Kafka, os dados biográficos que cingiram a sua existência – 

como a relação conflituosa com o pai e as amantes, os estado de tristeza e 

autodepreciação, que o transformaram em um ser próximo ao desespero, a 

religiosidade onipresente, mas ensombrecida; esses dados de sua dolorosa 

biografia permitiram uma miríade de interpretações de cariz psicológica e muito 

contribuíram para que alcançássemos o conhecimento mais efetivo de seu universo 

criativo-existencial.45 

Entre os afetos que caracterizaram a “parede de vidro” kafkiana, queremos 

destacar, inicialmente, aquele que mais precipuamente apareceu no decorrer tanto 

de sua vida íntima quanto na caracterização de suas mais emblemáticas e 

conhecidas personagens, a saber: o sentimento da inexorável solidão. 

                                                        
45

 Para acompanhar, em minúcias, as datas decisivas da biografia e, concomitantemente, a 
confecção dos textos que o consagraram como o “escritor das mais profundas angústias humanas”, 
cabe verificar: Franz Kafka: an international bibliography of primary and secondary literature 
CAPUTO-MAYR; HERZ, 2000); e também: A Franz Kafka encyclopedia (GRAY et all, 2005). 
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O curioso a notar é que Franz Kafka teve, ao longo da existência, inúmeros 

e fiéis amigos – como Max Brod e Robert Klopstock – que jamais mitigaram ajuda, 

mas, ao contrário, acompanharam-no até o leito de morte, em Kierling, animados por 

desvelo e cuidado amoroso admiráveis. 

A pergunta que subjaz a essa constatação é essa: como, então, poderia 

reclamar Kafka, de maneira tão plangente, da solidão e do desamparo, se teve 

consigo companheiros prestimosos e leais ao longo dos seus quarenta anos de 

vida? É que, e estamos convencidos disso, ao contrário do que se pensa com 

demasiada frequência, a solidão ou o sentir-se afastado do restante do mundo não 

tem necessariamente a ver com o estar acompanhado fisicamente pela presença de 

outras pessoas. A solidão que transpassava o ser kafkiano e o escravizava com 

volúpia e insistência tinha outra e mais profunda caracterização psicológica. Ela se 

referia àquela sensação de que nossa vida mais íntima – os afetos que constituem 

os aspectos mais viscerais de nossa “alma” estão, por assim dizer, como que 

cingidos em um monólito espesso e indevassável. 

Nessa constelação íntima, imperscrutável, encontramos afetos como: ódios 

e amores, lembranças excruciantes, silêncios diante da beleza ou maldade do 

mundo, a alegria pelo nascimento do filho ou a morte dos pais – enfim, esse imenso 

universo é tão nosso e tão pujante que não pode sequer ser expresso em palavras 

adequadamente (estamos no domínio do irrepresentável e no domínio do sublime). 

Esse conjunto de sentimentos que carregamos desde o nascimento, essa 

plêiade de misérias e bem-aventuranças está fadada a circunscrever-se somente à 

nossa vida privada, estando, portanto, escondida do olhar de toda a gente, 

impermeável à luz pública; constituindo, por conseguinte, sob o beneplácito da graça 

ou o esconjuro do degredo, o cerne de nossa existência, a certeza de que o 

fundamental de nossas vidas só a nós nos pertence e que a inefabilidade desses 

afetos abrigados nos abismos impenetráveis e escuros são, afinal de contas, o fulcro 

de nosso próprio Ser.46 

                                                        
46

 Ortega Y Gasset (1967, p. 21), em um ensaio sobre o tema, percebeu a radicalidade e urgência do 
problema onto-psicológico em questão, pois a: 

[...] solidão radical da vida humana, o ser do homem não consiste, pois, em que não haja 
realmente senão ele. Totalmente ao contrário: há nada menos que todo o universo, com 
todo o seu conteúdo. Há, portanto, infinitas coisas, mas, aí está! – no meio delas o 
homem, na sua realidade radical, está só – só com elas e, como entre essas coisas 
estão os outros seres humanos, está só, com eles [...]. 
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Entretanto, se é verdade que no mais profundo de cada ser humano habita 

algo de indevassável e misterioso, se em cada singularidade existencial 

resplandece, no inefável da alma, algo que não pode ser adequadamente nomeado, 

todo o esforço civilizacional, toda a inserção no mundo dos símbolos linguísticos e 

da cultura está a exigir da criatura humana suplantar a atávica solidão e inscrever-se 

– desde os primeiros passos – em uma organização já previamente instituída, ou 

seja, exige-se dela um lento e inexorável amoldar-se à sociedade. 

Nessa organização artificial da vida – o construto de leis, convenções e 

interdições sociais – pretende-se que o homem conviva com outros homens, seus 

semelhantes, eles próprios marcados pela clausura da solidão.47 

O embate fundamental entre a verdade fundamental e inefável do (Ser) 

humano e a convivência exaustiva e às vezes malograda com a sociedade instituída 

Kafka vivenciou-o até as últimas consequências. Não por acaso, dizia ele ter sido 

“lançado para fora do mundo aos pontapés”. 

É nesse diapasão que o ensaísta italiano Pietro Citati (2001, p. 26) nos 

explica a solidão ontológica kafkiana: 

 

Era um excluído. Não tinha centro, nem proteção, uma família, um 
rendimento, um amor, nada a que pudesse apoiar-se, e vivia apenas 
de si mesmo, alimentando-se de si mesmo, cravando os dentes em 
si mesmo, como se não conhecesse outra carne. Não tinha contatos 
humanos. 
Não sabia viver com o próximo – porque qualquer homem, mesmo o 
mais querido, amado e desejado, lhe repugnava profundamente. 
Fechado numa sala, em companhia dos amigos, de pessoas que lhe 
votavam simpatia, não era capaz de abrir a boca: toda a sala lhe 
dava calafrios, e parecia-lhe estar amarrado à mesa. O seu olhar 
cinzento-azul fixava-se nos circunstantes frio, gélido, estranho, como 
se tivesse vindo de outro planeta ou saísse dos tenebrosos 
subterrâneos da existência [...]. 

 

                                                                                                                                                                             
No que concerne aos estudos brasileiros, o ensaísta e crítico literário Hermenegildo de Sá 
Cavalcante, organizou um compêndio onde a solidão na obra de Kafka está esquadrinhada e 
cotejada com demais autores que versaram sobre o tema. Verificar: A solidão segundo Hemingway, 
McCuller, Kafka, Bradbury e Borges (CAVALCANTE, 1972). 

47
 A concepção do humano como Ser do e para o mistério e, portanto, inabordável pelas categorias 

atinentes à razão que, circunscritas às evidências do mundo sensível, pretendem medir, sopesar, 
comparar, quantificar o que permanece refratário a “tipologias” e “conceituações epistemológicas”; tal 
concepção já foi amplamente discutida por inúmeros filósofos na história das ideias no Ocidente. 
Queremos destacar, contudo, trabalhos recentes, como a tese de doutoramento de Paulo Alexandre 
Pinto (2010), intitulada Heidegger e a Fenomenologia da solidão humana; também a concepção 
hescheliana sobre o humano e seu “Divino Mistério”, na obra Deus à procura do homem (HESCHEL, 
1975). 



76 
 

De fato, essa sensação de pertencer a outro mundo ou de viver nos 

subterrâneos da existência – junto aos afetos inefáveis, junto à solitute inerente ao 

Ser – obsedava Kafka frequentemente, pois, sentindo-se inapto para a convivência, 

introjetava o aguilhão da culpa e o fazia com raiva e com desprezo. 

Isso pode ser verificado em numerosas passagens colhidas em seus Diários 

(KAFKA apud ROBERT, 1963, pp. 244; 245; 248-249): 

 Em 10 de janeiro de 1904, dizia Kafka: “Faz-me bem que alguém me estenda 

uma mão fresca, mas se me agarrar no braço, isso já é penoso e inconcebível 

para mim”. 

 Dizia o nosso autor, em 19 de outubro de 1921, desalentado com a fraqueza: 

“princípio do caminho no deserto... não foi porque a sua vida era demasiado 

breve que Moisés não entrou em Canaan, foi porque era uma vida humana. O 

caminho até o meu próximo é demasiado longo para mim.” 

 Ou, ainda, a 15 de março de 1922, consumindo-se pelo implacável 

“sentimento de ter sido lançado para fora do mundo aos pontapés”: “Não ter 

ainda nascido e ser já forçado a passear pelas ruas, a falar com os homens”. 

Os estudiosos da psicologia kafkiana tendem a concordar quando sublinham 

a importância desse sentimento de inaptidão em “ser-junto-aos outros” como uma 

das forças determinantes de sua imaginação ficcional, o que lhe serviria como 

consolo ante o fracasso diante da convivência humana. Parece-lhes notório, a 

despeito das relativizações e das nuances interpretativas, ter sido ele um caso típico 

em que vida e obra se imiscuem inextricavelmente. 

As características complexas de sua personalidade (“vivendo nos 

subterrâneos da existência”) e os enredos, angustiosos e polissêmicos, que 

compõem os escritos, formam – querem os estudiosos – um só monólito; são faces 

de uma mesma moeda e, assim, devem ser compreendidos por todos aqueles que 

procuram perscrutar tanto a forma sucinta, mas cifrada, de sua linguagem, bem 

como as mensagens sub-reptícias, “o enigma Kafka” subjacente ao conteúdo dos 

textos. 

A ensaísta Marthe Robert percebeu essa inextrincabilidade entre vida e arte, 

com uma sutil observação, discorrendo sobre a presença do “domingo” na prosa de 

Kafka, que sofria imensamente com a obrigação de despertar e enfrentar o dia que 
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começava. Observa, neste sentido, a ensaísta e biógrafa francesa (ROBERT, 1963, 

p. 112-113): 

 

[...] muitas das narrativas de Kafka passam-se num domingo. O 
domingo evoca a ruptura da atividade e do vaivém quotidianos, uma 
possibilidade de recolhimento, uma pausa. Mas como está entalado 
entre dois dias de semana, não serve para fazer aparecer a 
desordem da vida interior a que o tempo não pertence, e que vive 
esse instante de descanso como um pesadelo. Os pesadelos do 
domingo são comparáveis ao instante de despertar que desempenha 
um papel considerável em muitas das narrativas. O despertar 
representa um momento entre a vigília e o sono em que a realidade 
ainda é instável, fragmentada, e em que, por essa razão, tudo é 
possível [...]. 

 

Susana Rabaça (2011, p. 263), por seu turno, ao esquadrinhar os 

subterrâneos onde habitava a criatura Franz Kafka, argumentou que: 

 

[...] ninguém parece ter percebido tão bem como ele a infinita 
escuridão em que jazia encerrada a humanidade, ninguém como ele 
parecia prezar a desejada e acalentada solidão e o silêncio sepulcral 
com que se arrancava ao mundo, nem porventura ninguém como ele 
se expôs perigosamente aos perigos, antecipando a deleitosa 
satisfação de se deitar a perder [...]. 

 

Essa “deleitosa satisfação de se deitar a perder”, como salienta Rabaça, 

significa ter Kafka flertado com a ideia da morte, único alívio possível diante de seus 

malogros existenciais. Sentindo-se em permanente estado de ansiedade diante das 

dificuldades em coparticipar da organização artificial da vida (o estar-junto-aos 

outros homens) e tendo de abrir mão de seu isolamento para garantir a mínima 

participação na vida social, viu-se por diversas vezes compelido à solução final 

representada pelo suicídio. 

Mas o paradoxo, e em se tratando dos afetos kafkianos, tudo parece envolto 

em paradoxos, é (e disso são testemunhas os amigos, parentes e as amantes) ter 

sido ele o mais cordato, amável e delicado dos seres humanos, inclusive 

manifestando um inexcedível bom humor em condições que exigiam sobriedade e 

contenção. 

Ernst Pawel esclarece-nos bem esse aspecto paradoxal da personalidade de 

Kafka, ao notar que: 
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A magia peculiar com que, sem nenhum esforço aparente de sua 
parte, ele conquistava o respeito instantâneo até mesmo dos 
conhecidos ocasionais e, num bom número de casos, a devoção 
permanente de amigos dedicados, destaca-se num contraste 
marcante com autoimagem assiduamente cultivada do solitário 
desinteressante e taciturno [...] acima de tudo, porém, era o 
desapego às coisas mundanas que as pessoas reagiam – com 
admiração, amor ou irritação, mas sempre conscientes de 
profundezas ocultas, com um sentimento inquietante de que ele teria 
vagado até a época e lugar delas por algum acidente ou milagre, que 
o deixava, a ele próprio, tão perplexo quanto qualquer outra pessoa 
[...]. (PAWEL, 1984, p. 123) 

 

Mas os devaneios fúnebres e a admissão do suicídio como resposta aos 

dramas da condição humana obsedaram-no amiúde e disso temos clareza ao 

lermos os Diários, quando a ideia de “solução final” vinha acompanhada por 

imagens violentas e terríficas de autoflagelo. Assim, podemos verificar no relato de 

1913 (KAFKA, 2014, p. 348): 

 

[...] comovo-me com a leitura do diário. Será porque, agora, não 
tenho a mais pequena confiança no presente? Tudo me parece uma 
construção. Cada observação de outra pessoa, cada vislumbre 
acidental, empurra tudo o que tenho na cabeça para outro lado, 
mesmo coisas esquecidas ou inteiramente insignificantes. Sinto-me 
mais inseguro do que nunca, sinto apenas violência da vida. E estou 
absurdamente vazio. Sou na verdade como uma ovelha perdida na 
noite e na montanha, ou como uma ovelha que corre atrás daquela 
ovelha. Estar tão perdido e não ter forças de o lamentar. 

 

E ainda em 1913 (Ibidem, p. 365): 

 

[...] ser arrastado à toa, como por alguém que não desse atenção, 
para dentro de uma casa pela janela do rés-do-chão, por uma corda 
à volta do pescoço, a sangrar e com as roupas em farrapos, e ser 
içado furando todos os tectos, móveis, paredes e soalhos até que, no 
telhado, surge o nó de forca vazio que, só quando as telhas se 
partiram, perdeu o que restava de mim. 

 

E no de 1915 (Ibidem, p. 467): 

 

[...] o ponto ideal para cravar uma faca parece situar-se entre o 
pescoço e o queixo. Levantar o queixo e cravar a faca nos músculos 
retesados. Mas provavelmente esse ponto só é ideal na imaginação. 
Espera-se ver aí um grandioso jacto de sangue e rasgar um feixe de 
tendões e ossículos, como os que encontram nas coxas assadas do 
peru. 
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Os psicanalistas Calvin S. Hall e Richard E. Lind (1970, pp. 9; 12-13; 32; 36; 

45), da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, analisaram 31 

sonhos descritos nesses Diários e chegaram à conclusão de que a morbidez de 

Kafka advinha principalmente do desprezo pelo corpo, que ele considerava sujo, 

frágil e mesmo obsceno. 

De acordo com Walter Benjamin (1987, p. 139), a obscenidade48 foi 

adquirida por Kafka quando, pela primeira vez, se comparou – e o fez sofregamente, 

desde a meninice – ao corpo do próprio pai, transferindo, destarte, o sentimento de 

obscenidade a tudo o que viesse a estar ligado aos corpos humanos em geral e aos 

seus invólucros paramentais. 

 

[...] o pai é a figura que pune. A culpa o atrai, como atrai os 
funcionários da Justiça. Há muitos indícios de que o mundo dos 
funcionários e o mundo dos pais são idênticos para Kafka. Essa 
semelhança não os honra. Ela é feita de estupidez, degradação e 
imundície. O uniforme do pai é cheio de nódoas, sua roupa de baixo 
é suja. A imundície é o elemento vital do funcionário. 

 

Mas foi com a carta dirigida ao pai (publicada por Max Brod, em 1950), que 

Kafka levou ao paroxismo seu sentimento de culpa e “degradação moral”, 

comentando tanto a emulação física em relação a Hermann, bem como a profunda 

rejeição sofrida pelas sempiternas cobranças paternas. A carta suscitou – 

justamente por conter esse caudal de ressentimentos – um intenso debate e gerou 

um sem números de estudos (especialmente psicanalíticos) sobre a relação 

animosa, mas cingida por admiração, que caracterizou a convivência entre ambos.49 

Em Língua Portuguesa, a Carta ao Pai possui quatro traduções, todas 

vertidas diretamente do alemão, são elas: 1. a tradução de Oswaldo da Purificação: 

Carta a meu pai, pela editora Nova Época, sem data de publicação; 2. a tradução de 

Modesto Carone: Carta ao pai, pela Brasiliense, em 1986; 3. a de Torrieri 

Guimarães, na coletânea A Metamorfose, Um artista da fome, Carta a meu pai, pela 

                                                        
48

 Como a detectada pelos pesquisadores mencionados (CALVIN; LIND, 1970). 

49
 Em carta dirigida a Felice, observou Kafka: “Eu já te disse alguma vez que admiro meu pai? Que 

ele é meu inimigo e eu dele, conforme nossas naturezas o determinaram, isso tu sabes, mas além 
disso minha admiração por sua pessoa talvez seja tão grande quanto meu medo diante dele.” 
(KAFKA, 1967a, p. 452). 
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editora Martin Claret, em 2001; e, por fim, 4. a tradução de Marcelo Backes: Carta 

ao pai, pela editora L&PM Pocket, no ano de 2006. 

Entre os comentadores que sopesaram a importância do texto, destacamos 

o diagnóstico feito por Modesto Carone (1986, p. 76), no posfácio à publicação: 

 

 O documento pode ser lido não apenas como curiosidade pessoal e 
psicanalítica, mas também como explicitação de uma dedicatória ou 
direção da obra no seu todo; pois é comprovável que, em última 
instância, a ficção de Kafka passa pela figura do pai e do tirano para 
chegar à falta de liberdade objetiva do mundo administrado. 

 

Segundo Deleuze e Guattari, Kafka tinha perfeito conhecimento das teorias 

freudianas, mas as considerava limitadas, e mesmo superficiais, quando refletiam 

sobre ambiguidade da relação pai e filho. Segundo os autores: “Kafka conhecia bem 

essas teorias (freudianas) e sempre as considerou como grosseiras aproximações, 

as quais não levam em conta detalhes, ou antes, não penetram no cerne do conflito” 

(DELEUZE; GUATARI, 1977, p. 15). 

Entretanto, em estudo recente, Bárbara Maria Brandão fez do complexo de 

Édipo, conceito desenvolvido por Freud e posteriormente retrabalhado por Lacan, o 

“fio condutor” para construir sua interpretação da “Carta”, baseada nos pressupostos 

teóricos da Psicanálise. A autora faz uma importante ressalva quanto ao télos de 

sua pesquisa: 

 

Não incumbe e nem nos interessa no presente trabalho nos 
determos na polêmica indecidível do diagnóstico que caberia ao 
sofrimento de Franz Kafka. Mas importa destacar, de acordo com 
vários autores, que o padecimento que se escreve na Carta ao pai 

fica aquém ou vai além de um conflito proveniente de uma rivalização 
edípica e não parece se enquadrar nas distorções que sofrem as 
figuras parentais no romance familiar descrito por Freud. O pai que 
Kafka descreve na Carta é bem mais a descrição de uma instância 

laica de Deus-Pai: o supereu. Além disso, o escritor em sua obra fala 
muito além dele mesmo, iluminando com sua letra algo do mais 
eterno e trágico humano: a dimensão do Outro na vida íntima e 
coletiva de cada sujeito. (GUATIMOSIM, 2013, p. 63) 

 

Marthe Robert, responsável por um extenso trabalho psicológico sobre a 

obra de Kafka, mostra-se, entretanto, reticente quanto a estudos que procuram 

identificar, de maneira imediata – e, portanto, sem as necessárias relativizações –, 

os aspectos “inconscientes” pelos quais Kafka poderia ser mais bem compreendido. 
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As interpretações psicanalíticas ocupam um lugar à parte [desses 
estudos] na medida em que, analisando as tendências e os motivos 
inconscientes, não se interessam pelas intenções conscientes do 
autor. É notável, no entanto, que todas as interpretações, mesmo 
quando aplicam o método freudiano, estejam muito longe de estar 
sequer de acordo. Umas agarram-se ao “complexo de Édipo”, que 
Kafka parece ter tratado propositadamente em sua intenção, ao 
passo que outras consideram este mesmo “complexo” como um 
biombo por detrás do qual se escondem as causas profundas da 
doença. A diferença de diagnósticos que se segue não é de modo 
nenhum negligenciável. Notemos, aliás, que o diagnóstico dos 
psiquiatras não é mais seguro. Para alguns deles Kafka era 
paranoico, para outros, muito simplesmente esquizofrênico [...]. 
(ROBERT, 1986, p. 108) 

 

De qualquer maneira, e a despeito das controvérsias – infindáveis – sobre o 

“diagnóstico” das doenças psicológicas (se é de fato que sofria de alguma), o que os 

documentos nos atestam é ter Kafka persistido ao longo dos anos, em uma luta 

ferrenha contra si mesmo, mas buscando – apesar do sentimento de culpa e de 

inexorável desamparo existencial – a construção de uma sociedade minimamente 

digna e isenta de humilhações e injustiças.50 

E se, afinal de contas, não se prostrou diante de sua fragilidade afetiva, 

perseverando a criar textos, e muito menos optou pela solução final do suicídio51, o 

fato é que, levando à morte algumas de suas principais personagens, prescindiu do 

fim trágico que um dia tinha concebido para si mesmo. Assim: 

 em A Sentença (de 1912), faz suicidar-se Bendemann em um rio; 

 Joseph K., no Processo (de 1914), quer tirar a faca das mãos dos algozes e 

cravá-la contra o próprio coração; 

 o oficial de Na Colônia Penal (de 1914) joga-se deliberadamente na máquina 

de torturas, que o haveria de matar; 

 e Gregor Samsa, em A Metamorfose (de 1912), e o Jejuador, de Um Artista 

da Fome (de 1922), deixam-se morrer por inanição.52 

                                                        
50

 Para uma melhor apreciação desse “pendor comunitário” prenhe de solidariedade humana e 
também à candura de Kafka para com os amigos, consultar Conversations with Kafka, de Gustav 
Janouch (1971). 

51
 Ao contrário, enfrentou a doença com altivez até o óbito, em 3 de junho de 1924. 

52
 Analisaremos, no capítulo final deste nosso estudo, sob o ponto de vista de uma leitura religiosa-

mística, o romance inacabado O Processo e a novela A Metamorfose. A pequena história Um Artista 
da Fome será abordada, como exemplo do estilo e da concepção artística de Kafka, no tópico 
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E ao fazer soçobrar essas personagens nas sombras do mistério inerente à 

morte, alcançou Kafka, malgrado sua própria vontade, o reconhecimento de ser o 

escritor, na aurora do século XX, a denunciar – por meio de textos pungentes, 

cruéis, construídos em uma atmosfera “surreal” – o absurdo existencial da condição 

humana e do homem moderno, vivendo sob a ubiquidade da opressão social e da 

alienação burocrática. 

Mas se é verdade, como nos ensinou Marthe Robert53, que, para atingir o 

essencial nos textos de um escritor é preciso saber o que ele amava, então é 

necessário que saibamos que Kafka amava, acima de tudo, a literatura – a quem se 

referia como a escrita na forma de oração (1967b, p. 305). 

A literatura de Kafka e as influências filosóficas e autorais na elaboração de 

sua estética serão objetos de nossa reflexão no próximo tópico deste nosso estudo 

doutoral. 

 

 

2.3 O universo literário de Kafka 

 

No dia 6 de junho de 1924, Milena Jesenká publicou em um jornal de Praga, 

Nárondní Listy, um obituário sobre Kafka, que nos ajuda a entender o importante de 

sua arte: 

 

[...] era envergonhado, tímido, gentil e bom, mas os livros que 
escrevia eram cruéis e dolorosos. Enxergava um mundo cheio de 
demônios que guerreavam os indefesos seres humanos e os 
perturbavam. Ele tinha visão, muito sábio para viver e muito fraco 
para lutar. Mas era a fraqueza dos seres bons e nobres que são 
incapazes de lutar contra o medo, desavenças, descortesias e 
desonestidades, que admitem sua fraqueza desde o início, 
submetem-se e, assim, envergonham o vencedor. Compreendia seus 
semelhantes de um modo que só é possível para aqueles que vivem 
sozinhos, cuja percepção é tão sutilmente afinada que conseguem 
ler uma pessoa integralmente através de um fugaz jogo de 
expressão. Seu conhecimento do mundo era vasto e profundo. Ele 
em si era um vasto e profundo mundo . Escreveu os mais 
importantes livros da literatura contemporânea alemã. Eles 

                                                                                                                                                                             
seguinte desta nossa tese doutoral. Quanto aos contos A Sentença e Na Colônia Penal, remetemos o 
leitor ao estudo organizado por Harold Bloom (1986), Franz Kafka: modern critical views. 

53
 Falecida, aos 82 anos de idade, em 1996 e amiga próxima da última amante de Kafka, Dora 

Diamant; vencedora dos maiores galardões literários franceses com as traduções feitas de Kleist, 
Freud e Kafka. (ROBERT, 1963) 
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incorporam, de uma forma isenta, a luta entre gerações de nosso 
tempo. São totalmente despidos de artifícios e, assim, parecem 
suficientemente naturalistas, mesmo quando expressam símbolos. 
Têm a ironia enxuta e uma visão de um homem que enxergava o 
mundo tão claramente a ponto de não poder suportá-lo e ter de 
morrer, pois não desejava fazer concessões, esconder-se, como 
outros fizeram... Todos os seus livros tratam de sentimentos de uma 
culpa infundada e o horror dos mal entendidos misteriosos. 
Como homem e artista, era tão infinitamente escrupuloso que se 
mantinha alerta onde outros, os surdos, se sentiam seguros. 
(JESENSKÁ apud ROZSAS, 2009, p. 167) 

 

Importante notar, no obituário feito por Milena, os traços pessoais de Kafka 

por ela sublinhados – era bom, nobre, tinha vasto conhecimento do mundo, mas 

também tímido, irônico etc. Ora, a pergunta que podemos fazer, nesse 

recenseamento de sua literatura, é essa: devemos acreditar que um artista seja, de 

fato, um ser humano talentoso, especial e sensível e, por conta disso, consegue, 

como nenhum outro, captar o espírito e as características de uma época? 

Essa concepção do autor como um ser humano cingido por dons 

extraordinários e, assim, um “gênio criativo” foi amplamente discutida na história das 

ideias do Ocidente, quanto se falou sobre o movimento romântico. Isaiah Berlin 

(2015), em seu clássico estudo sobre o tema, aponta as características desse “gênio 

criativo”. 

Ou devemos crer que a sociedade e os seus valores (ethos), quando 

inculcados nos indivíduos, são, afinal de contas, responsáveis pelo aparecimento 

dos gênios? No caso específico de Kafka, poderia haver o surgimento do grande 

escritor, se não houvesse os valores transmitidos pela família, pela universidade, 

pela linguagem, o ethos através do qual ele substancializou-se como ser humano?54 

Gostaríamos de nos posicionar sobre esse tópico, uma vez que dedicaremos 

o capítulo final deste nosso estudo, à interpretação dos textos kafkianos. Admitimos, 

a priori, as poderosas influências que o contexto social exerce sobre a verve criativa 

do artista. Sem elas, de fato, seria impossível o surgimento do próprio sujeito e, 

assim, a gênese de uma visão singular do mundo. Então, achamos inteiramente 

válido o argumento segundo o qual o homem é plasmado pelo seu tempo histórico. 

Mas devemos sublinhar – e isso é de nodal importância – que o contexto 

social e os valores introjetados no indivíduo são influências apenas, fornecem, por 

                                                        
54

 Essa escola de pensamento chamada de “sociologia da cultura”, em sua radícula marxista, tem 
como um dos seus maiores representantes Mikhail Bakhtin (2010). 
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assim dizer, as condições necessárias para o aparecimento da subjetividade e, por 

isto, não determinam de maneira precípua o “talentum” (a capacidade inata) de 

qualquer artista. Com efeito, admitimos haver homens de “exceção”, “esculpidos em 

matéria mais sutil”, capazes de desvelar o que a outros permanece 

irremediavelmente escondido.55 

Kafka – esse homem excepcional – encontrou, desde cedo56, refúgio contra 

o mundo opressor, a que se sentia visceralmente prisioneiro, na arte de escrever. Na 

realidade, foi nos abismos insondáveis da solidão que pôde testemunhar – à 

maneira de um observador atento, por vezes sardônico mas sempre sensível –, o 

caleidoscópio pelo qual o lado obscuro da condição humana é sistematicamente 

reescrito, numa sucessão interminável de traições, injustiças e assassínios de toda 

ordem e grandeza. 

Somente o que dizia respeito a esse drama interessava-o de fato. E por isso 

não encontramos, ao longo de toda a sua obra ficcional, algo a que possamos 

qualificar como “otimista”, se entendermos por esse termo a descrição de vidas 

plácidas, edulcoradas, autocomplacentes, nas quais os protagonistas se sintam 

“satisfeitos e felizes”; ou mesmo a projeção, em um futuro longínquo e utópico, de 

algo apaziguador que venha, enfim, cessar os miasmas da existência. 

Danillo Nunes (1974, p. 299) incita-nos, entretanto, a não abandonar a 

esperança na justiça e no bem estar social, notando que os textos escritos por 

Kafka, 

 

[...] impregnando-se em nossas consciências, desperta-nos remorsos 
pelo egoísmo de nossas vidas e a convicção do dever de lutar por 
um mundo melhor. E para tornar indeléveis as imagens que 
denunciam a abjeta alienação humana, multiplica-se, por vezes, 
Kafka em minúcias, quase materializando as condições subjetivas 
que envolvem as personagens, dando ao relato um tom estranho e 
perturbador, entre o trágico e o grotesco, atingindo-nos profunda e 
irremediavelmente [...]. 

 

Entretanto, para Nuno Amado, a literatura de Kafka precisa ser deslindada 

em outro nível analítico. Ela seria, pensa o autor português, plasmada em uma 

                                                        
55

 Estudamos o conceito de ato criativo, especialmente no Romantismo Alemão, quando debruçamo-
nos sobre a poética de Hölderlin e o conceito grego de Poiésis. Veja-se: A espiritualidade da palavra 
(OYAKAWA, 2010). 

56
 Seu primeiro artigo data de 1909, na revista Hyperion (ROBERT, 1952, p. 25). 
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ordem “biológica”, isto quer dizer: estaria de tal maneira atrelada aos fundamentos 

de seu próprio Ser que as perorações contra o sistema social, ou mesmo contra as 

mazelas da existência humana, seriam apenas consequências dessa “compulsão 

orgânica”, dessa ontologia do corpo, a única forma que Kafka encontrou para 

continuar a existir. 

 

A literatura, para Kafka, não era uma reacção a nada; era uma 
necessidade, uma necessidade tão premente como a necessidade 
de respirar, por exemplo. Não era, portanto, modelada em função do 
que lhe era exterior, mas sim algo que saía verdadeiramente de 
dentro de si. [...] A literatura é a sua essência e cada um dos seus 
atributos é resultado dessa essência. Ser capaz de escrever não é 
nem o mesmo que ser capaz de dançar nem o mesmo que ter 
determinado tamanho e determinado peso; ter a capacidade de 
escrever é ser ele próprio e todos os restantes traços do seu carácter 
se moldam a essa capacidade. Assim, a literatura, em Kafka, é algo 
que lhe é intrínseco e não apenas um instrumento, faz parte da sua 
natureza, não é uma habilidade adquirida com treino [...]. (AMADO, 
2008, p. 14) 

 

Para Bataille, a literatura de Kafka significa, essencialmente, o medo infantil 

de enfrentar o mundo e os seus escritos denunciam, não o mundo do poder como se 

acredita, ou a “compulsão orgânica” aludida por Nuno Amado, mas apenas essa 

faceta irresponsável de sua personalidade. 

 

Ele [Kafka] não quis se opor a este pai que lhe retirava a 
possibilidade de viver, ele não quis ser, por sua vez, adulto e pai. À 
sua maneira, empreendeu uma luta mortal para entrar na sociedade 
paterna com a plenitude de seus direitos, mas não teria admitido 
triunfar a não ser sob uma condição, permanecer a criança 
irresponsável que era [...]. (BATAILLE, 1989, p. 136) 

 

De acordo com Blanchot, Kafka nem sequer possuía o “instinto orgânico da 

escrita”, como queria Nuno Amado. O ato de escrever, longe de ser uma 

necessidade, seria o mesmo que perder-se de si mesmo, a expensas de quaisquer 

identidades. Por conseguinte, essa literatura se caracterizaria por um deambular em 

direção à extinção de todos os reconhecimentos possíveis (a dele mesmo e a do 

mundo ao redor), num processo de indeterminação e despedaçamento constante do 

“eu”, o que implicaria na anulação do mundo objetivo (daí aquela sensação de 

“sonho” que sentimos ao lermos seus textos). 
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Escrever é o interminável, o incessante. Diz-se que o escritor 
renuncia a dizer “Eu”. Kafka observa, com surpresa, com um prazer 
encantado, que entrou na literatura no momento em que pôde 
substituir o “Eu” pelo “Ele”… verdade, mas a transformação é muito 
mais profunda. O escritor pertence a uma linguagem que ninguém 
fala, que não se dirige a ninguém, que não tem centro, que nada 
revela. (BLANCHOT, 1987, p. 17) 

 

Citati, porém, nota que essa perda contínua do “eu”, esse desaparecimento 

de “centro”, como diz Blanchot, não se dá assim inteiramente. É que Kafka não se 

deixa fundir extaticamente nos objetos, porque na criação de seu universo ficcional, 

resta sempre um “eu”, uma testemunha diante da “muda eternidade das coisas”, um 

centro minimamente reconhecível, o vórtice criador do qual fazia nascer sua 

estranha e onírica concepção do mundo: 

 

Não tinha... o desejo extático de se perder nos objetos: não fixava 
uma pedra, uma gota de água, uma concha, um cabelo até se 
insinuar neles, penetrar neles, ser absorvido e engolido por eles, 
escorrendo como a água, brilhando como a luz, descendo até a 
matéria. Não sentia necessidade de se tornar matéria: descobria 
dentro de si – escura, ameaçadora, irrefutável – a crua e gelada 
presença do objeto, a muda eternidade das coisas, e não era mais 
do que essa alterabilidade absoluta. Sentia a pedra dentro de si: 
“Sou como o meu monumento fúnebre... Apenas vive em mim uma 
vaga esperança, não melhor do que as inscrições nas pedras 
sepulcrais”. Ou então era um pedaço de madeira, um seco bastão 
cortado do tronco e agora inteiriçado, um cabide suspenso no meio 
dia: “Um pau inútil, coberto de neve e de geada, ligeira e 
obliquamente enfiado no terreno, num campo profundamente 
revolvido, ao lado de uma grande planície, numa escura noite de 
inverno”. (CITATI, 2001, p. 33) 

 

Um ser cindido, gravitando em torno de um único centro reconhecível, se 

aceitarmos o argumento de Citati, e em luta perpétua contra os demônios internos e 

o malsinado mundo – dos seus textos depreende-se que a criação é o resultado de 

um desatino da razão, de um pesadelo do qual toda a criatura deveria, um dia, 

despertar. 

Parece mesmo que a literatura de Kafka foi plasmada diante da “muda 

eternidade das coisas”, dessa indiferença cósmica em relação às vicissitudes e aos 

clamores humanos. Seja como for, o importante a notar é que sua literatura não 
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promete nenhum tipo de consolo derivado de esperanças políticas ou mesmo serve 

para aliviar angústias, temores e perplexidades existenciais.57 

Pelo contrário, há na arte de escrever kafkiana algo de imensamente 

perturbador, como se ele quisesse, deliberadamente, nos confrontar e dissuadir de 

nossas certezas mais firmemente estabilizadas, construídas no solo das 

experiências acumuladas durantes os anos e, assim, indesmentíveis. Em suas 

histórias – nos romances, nas novelas, nos contos curtíssimos –, somos aguilhoados 

por situações e provocações que beiram ao aturdimento metafísico, à asfixia 

cognitiva, porque perscrutam, com luzes demasiadamente duras, os valores morais, 

o comportamento pelo qual reconhecemos as nossas identidades e mesmo a visão 

plácida e acomodatícia que, por ventura, tenhamos sobre a vida e a morte. 

Gostaríamos, agora, para sublinhar a peculiaridade desse estilo, deixar o 

próprio Kafka falar, mostrando ele mesmo “a força viva das palavras” e, para tanto, 

elegemos um texto emblemático (entre tantos possíveis)58, no qual a sensação de 

estranheza e incômodo chega ao paroxismo, obrigando-nos a respirar mais 

longamente – meditativos –, tal a candência da mensagem enunciada. 

Em O Artista da Fome (KAFKA, 1989), escrito em 1922, Kafka faz uso de 

uma narrativa aparentemente comezinha para denunciar, sutil, mas perspicazmente, 

a condição do jejuador profissional (ou seria o artista moderno?) – esse ser 

destinado desde sempre à inapetência – e que o mundo, paulatinamente, abandona, 

enxovalha e, por fim, lança ao esquecimento. 

Resumamos a história: 

 

O artista da fome tinha a admiração de toda a gente, por ficar 40 dias sem 

nada comer, mas constatou que o interesse do público por essa arte 

diminuía sistematicamente. Relatou, saudoso, que nos áureos tempos da 

fama, durante a noite, cantava sem parar, demonstrando assim aos 

guardas que o vigiavam que ele a ninguém enganava, pois continuava em 

seu ofício de jejuar mesmo longe da vigilância diurna dos espectadores. A 

situação, porém, ficou insustentável, obrigando-o a se despedir do antigo 

                                                        
57

 Teremos a oportunidade – no capítulo três desta nossa tese doutoral, quando abordarmos o Deus 
Absconditus – de fazer uma reflexão sobre esse pessimismo existencial de Kafka e as influências 
místicas-religiosas que o ajudaram a moldar a visão trágica do mundo. 

58
 Estudamos o conto O Abutre, no qual Kafka provoca-nos sistematicamente sob o mote do sacrifício 

de sangue, da culpa irremissível e da morte redentora (OYAKAWA, 2016). 



88 
 

empresário e trabalhar, de agora em diante, em um circo e viajar através 

da Europa. 

No novo trabalho, sua gaiola foi colocada, estrategicamente, perto da 

jaula das feras, pois, assim, os passantes poderiam, ao menos, notar- lhe 

a presença. Mas isso de nada adiantou e o jejuador profissional 

rapidamente foi esquecido pelo público. Com o passar do tempo até 

mesmo as placas que marcavam os dias de seu jejum permaneceram 

inalteradas. 

Certo dia, ao se aproximar da jaula, o inspetor percebeu que lá jazia um 

homem alquebrado, magérrimo, quase sem vida, misturado à palha do 

chão. Então, iniciou o seguinte diálogo59: 

 

 – Ainda está jejuando? – perguntou o inspetor. – Quando, em nome 
dos céus, pretende parar? 
– Perdoem-me todos – murmurou o artista. 
Somente o fiscal, que tinha o ouvido perto das grades, conseguiu 
entendê-lo: – Claro que o perdoamos – respondeu, batendo na testa, 
como a indicar aos empregados o estado mental do jejuador. 
– Sempre desejei que admirassem minha resistência. 
– Claro que a admiramos – disse o fiscal, amavelmente. 
– Mas não deviam admirar. 
– Está certo, não admiramos, então, mas por que diz isto? 
– Porque tenho que jejuar, não posso evitá-lo. 
– Que tipo você é! – exclamou o inspetor – Por que não pode evitá-
lo? 
– Porque não consegui encontrar comida a meu gosto – respondeu o 
artista, erguendo um pouco a cabeça e falando junto ao ouvido do 
outro, para que não se perdesse uma sílaba. – Se a tivesse 
encontrado, creia que não teria feito nada disto e me empanturraria 
como o senhor ou qualquer outro. Foram estas suas últimas 
palavras, mas nos olhos apagados restava a firme, embora não mais 
orgulhosa, certeza de que continuaria a jejuar. 
– Pois bem, limpem isto aqui! – ordenou o fiscal.  
Enterraram o artista da fome, com palha e tudo. Em seu lugar, 
puseram uma jovem pantera. Até mesmo as pessoas mais 
insensíveis acharam agradável ver o animal selvagem pulando na 
jaula que durante muito tempo tão lúgubre parecera. A pantera ia 
muito bem. A comida que lhe convinha era trazida pontualmente 
pelos empregados e ela nem mesmo dava impressão de sentir a 
ausência de liberdade. Aquele nobre corpo, provido ao máximo de 
todo o necessário, parecia trazer em si a própria liberdade. A alegria 
de viver fluía de suas faces com tal ardor que aos espectadores não 
era difícil suportar o choque. Mas enchiam-se de coragem, 
comprimindo-se à volta da jaula, e acabavam não querendo mais se 
afastar. (KAFKA, 1989) 

                                                        
59

 Optamos por reproduzi-lo integralmente, bem como a parte final do conto. 
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A escolha do conto O Artista da Fome como exemplo do estilo kafkiano na 

confecção dos textos não foi aleatória. Podemos depreender desse caso particular 

inúmeras especificidades que moldam o seu universo literário como um todo.60 

Porém, notemos as seguintes características desse estilo: 

 

A. A natureza raramente é mencionada. E mesmo quando aparece, mostra-se 

indiferente, anódina, alheia aos anseios e aflições humanas. 

Como observa Nunes (1974, p.143): 

 

Talvez a “impassibilidade” do contorno físico esteja significando aos 
personagens que todo o esforço é inútil, sugerindo-lhes desistirem, 
imobilizarem-se, pois a única opção é aguardar o fim, a morte. 
Representaria a indiferença absoluta eterna do Universo, imutável 
em sua inércia cósmica, em face de inquietação, curiosidade, medo, 
arrojo e revolta do homem, afinal, irremediavelmente só. 

 

B. Como aconteceu em O Artista da Fome, quase nunca possuímos referências 

históricas, políticas, geográficas ou mesmo familiares sobre a origem dos 

protagonistas – talvez porque sejam sempre párias, seres permanentemente 

deslocados, fugitivos de si mesmos e do mundo. Isto por que 

 

[...] o homem está perpetuamente condenado a essa vida 
malogrante, da qual não pode sair, ele, de certo modo, está preso. 
Na realidade, Kafka emprega reiteradamente [...] a imagem da 
prisão, reiteradamente a imagem do sufocamento, embora a prisão a 
que se refira seja uma prisão negativa. Pois Kafka não se sente 
preso por dentro, mas por fora. Não quer evadir-se mas entrar no 
mundo. (ANDERS, 1968, p. 40) 

 

C. As personagens kafkianas parecem não possuir vida interna, subjetividade – 

apenas um centro minimamente reconhecível, como assinalou Citati. E somente 

en passant surgem, no decorrer das histórias, as paixões características da 

alma humana. No caso d’O Artista da Fome, há citações vagas e superficiais 

desse universo subjetivo, como quando o jejuador diz sentir-se insatisfeito, 

frustrado, com raiva (algo lhe “roía por dentro”). Entretanto, não verificamos – 

aqui e nos demais textos Kafkianos – quaisquer elucubrações ou divagações 
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 Para uma interpretação feita sob os auspícios da Ciência da Religião do conto O Artista da Fome, 
consultar artigo de autoria de Manoel Ribeiro de Moraes Junior (2017). 
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mais profundas sobre o porquê desses sentimentos. O que constatamos são 

descrições fugazes, feitas à rama, secundárias no desenvolvimento do enredo. 

Explica-nos Marthe Robert (1963, p. 150-151): 

 

[...] o romance subjetivo de Kafka conduz à descoberta, não da 
verdade do sujeito, mas da sua mentira, da impossibilidade em que 
está de se conhecer a si próprio e, por conseguinte, de se tomar 
como a única medida. Nisso, a arte de Kafka opõe-se radicalmente a 
todas as literaturas para as quais os estados de alma dos heróis, a 
sua visão interior, os seus sonhos, são uma justificação suficiente da 
sua concepção do mundo e da sua verdade. De fato, esta arte 
estritamente subjetiva é uma denúncia da subjetividade pura na arte. 
Mas, ao mesmo tempo, denuncia não mesmo violentamente a 
literatura romanesca que pretende o mundo como um fenômeno 
objetivamente constatável. 

 

D. Kafka escreve de maneira cifrada, à mercê das paródias, como a tartamudear o 

real sentido do texto, pois pretende romper com as esperanças em outros 

mundos (metafísicos), como também colocar a realidade imanente sob 

constante suspeição. Observa Kuschel (1999, p. 42): 

 

[...] não é além dos textos, mas em sua própria estrutura que está a 
enigmação Kafkiana da realidade. Os textos não remetem a um 
“além”, a um espaço metafísico qualquer ainda a ser decifrado, mas, 
por meio das estratégias narrativas, rompem com a realidade 
unidimensional, até então considerada segura [...]. 

 

Com efeito, essa realidade – unidimensional – que, em um primeiro 

momento, parecia ao leitor ser tranquila, estável, de acordo com as convenções 

sociais e ambiente psicológico hígido, transmuta-se por completo pela aparição, 

inusitada e, por vezes, violenta de novos e surpreendentes acontecimentos que 

transformam a linearidade narrativa esperada em uma sucessão vertiginosa de 

contradições, desmentidos, fatos que anulam ou mesmo colocam em dúvida o que 

havia sido dito anteriormente. 

Eis aqui, quer nos parecer, o Tópos da literatura kafkiana: desnudar a 

realidade até suas radículas mais profundas, seus subterrâneos mais secretos e 

insuportáveis, mostrando, assim, a absoluta heteronímia da condição humana – as 

personagens sempre enxergam o mundo de pontos de vista diferentes – e, por 
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conseguinte, desmentir ou, ao menos, colocar em questão tudo aquilo a que 

estamos acostumados a chamar de “verdade”.61 

Para terminar este tópico, vamos permitir que “Kafka fale novamente”, e em 

dois momentos. 

Num primeiro momento, por meio de uma citação que lança luzes, sob a 

forma de epítome, ao que viemos estudando até aqui – o seu universo literário: 

 

Precisamos de livros que nos afetem como um desastre, que nos 
entristeçam profundamente, como a morte de alguém a quem 
tenhamos amado mais do que a nós mesmos, como ser banido para 
florestas isoladas de todos, como um suicídio. Um livro deve ser o 
machado para o mar enregelado que temos dentro de nós. (KAFKA 
apud ROZSAS, 2009, p. 7) 

 

Depois, numa confissão, numa quase oblação oferecida ao “indestrutível” 

(assim Kafka “nomeou” Deus): 

 

Tenha piedade de mim, sou pecador até o último recôndito do meu 
ser. Mas os meus dons não foram totalmente desprezíveis, tive 
alguns pequenos talentos, desperdicei-os, desaconselhada criatura 
que fui, estou próximo do fim, exatamente numa época em que 
externamente tudo poderia voltar-se a meu favor. Não me lance entre 
perdidos. Sei, é meu ridículo amor – próprio que assim se expressa, 
ridículo se visto à distância ou de perto; porém, se estou vivo, tenho 
também o amor próprio dos vivos, e se a vida não é ridícula então 
suas inevitáveis manifestações também não o podem ser. – Pobre 
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 Esse Tópos – a heteronomia da condição humana, a absoluta relativização da verdade – está 
presente, com igual pungência, em Dóstoiévski e suas considerações sobre a prática argumentativa. 
Com efeito, consideramos percuciente utilizar o conceito de equipolência para compreender o 
“esgotamento da linguagem” que caracteriza, respeitadas as peculiaridades estilísticas e o “modus” 
de perscrutar o ser humano, a obra dos dois autores. 
Pondé (2013, p. 138-139) elabora uma genealogia: 

O conceito de equipolência, de origem Grega, significa conflitos equivalentes; vem da 
filosofia cética, pirrônica, à qual temos acesso pela obra de Sexto Empírico. O ceticismo 
tem duas correntes na Grécia: uma originária da academia platônica, representada, 
grosso modo, por Carneades (215-126 a.C.), cujo ceticismo chega à ideia da 
inviabilidade do conhecimento; e outra que é a pirrônica, de Sexto Empírico. Esta última 
é considerada, por um lado, mais radical do que a acadêmica, na medida em que nega 
uma posição definitiva acerca do conhecimento, e, por outro lado, menos radical, por não 
afirmar que o conhecimento é impossível, mas que “eu não posso afirmar coisa alguma”. 
Nesse sentido, sua radicalidade está no fato de ser a corrente da chamada épochè, a 
ideia de que, na verdade, o indivíduo suspende o juízo uma vez que não consegue 
chegar a nenhuma posição diante da realidade, nem chegar definitivamente à 
possibilidade do conhecimento [...] a obra de Sexto Empírico é um exercício constante 
de linguagem: alguém produz um argumento, o interlocutor produz outro, simétrico e 
oposto, que dissolve o primeiro e assim por diante, de forma que nesse processo a 
capacidade de representação do mundo é esgotada; a linguagem como veículo de 
representação do mundo esvazia-se [...]. 
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dialética! Se estou condenado, não estou apenas condenado a 
morrer, mas também condenado a defender-me até o fim. (KAFKA 
apud KUSCHEL, 1999, p. 59) 

 

Instado a defender-se até o fim e atormentado (quälen)  pelos ubíquos 

sentimentos de culpa, solidão e mesmo com a proximidade da morte, a “silhoutte” 

indesejada dos últimos anos, via-se Kafka condenado a viver nos subterrâneos do 

mundo, onde podia – por intermédio de sua literatura e de seu olhar poético –, 

perceber, ainda que fugazmente, a sutileza da luz brilhando nas trevas. 

Mas, para compreendermos o conceito do Deus Absconditus, precisaremos 

verificar mais acuradamente a hipótese sugerida pelo historiador das religiões 

Gershom Scholem: a de ser a obra de Kafka herdeira da cabala herética. 

Devemos estudar o conceito do Deus Absconditus no seio da tradição 

mística, portanto na cultura religiosa judaica onde Kafka se formou e que exerceu 

importante, mas paradoxal, influência tanto na formação de sua personalidade 

encerrada na “parede de vidro”, bem como na concepção “trágica” e distópica de 

alguns de seus mais importantes textos. 

Antes, porém, de verificarmos a hipótese da cabala herética, será necessário 

que conheçamos melhor “o caso Max Brod”, pois, na polêmica que dividiu os 

especialistas nos últimos anos, poderemos divisar “in totum” os argumentos de cariz 

religiosa acerca da obra kafkiana e os vários sentidos que ela, tão obstinadamente, 

insiste em nos legar. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE O DEUS ABSCONDITUS: “O CASO MAX BROD”, A 

MÍSTICA JUDAICA E A HIPÓTESE DE SCHOLEM 

 

 

Neste capítulo, faremos uma reflexão sobre o tema propriamente religioso 

de nossa pesquisa, a genealogia judaico-mística do conceito Deus Absconditus. No 

que concerne à questão Max Brod, pretendemos demonstrar e avaliar os problemas 

suscitados pela leitura religiosa feita sobre a obra de Kafka, bem como nos 

posicionar em relação à disputa que, por anos a fio, envolveu os pesquisadores que 

se debruçaram sobre a argumentação brodiana. 

A seguir, demonstraremos a genealogia do termo Deus Absconditus, 

advinda tanto do Zohar e sua doutrina teosófica, bem como do hassidismo polonês. 

Finalmente, avaliaremos a consistência da hipótese sugerida por Gershom 

Scholem sobre o Kafka “cabalista herético”. 

 

 

1. O “caso Max Brod” 

 

Neste subcapítulo queremos oferecer ao leitor a compreensão de uma das 

passagens mais polêmicas da fortuna crítica de Kafka – as discussões acerca de 

sua “santidade” como pessoa e da “positividade de sua arte” –, bem como sublinhar, 

na parte derradeira da discussão, as opções teóricas que fizemos no intuito de nos 

aproximarmos conceitualmente do Deus Absconditus. 
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Entre as muitas figuras que orbitaram a pessoa e a obra de Franz Kafka, 

seguramente a mais controversa e a que mais sofreu com anátemas, críticas 

acerbas dos meios acadêmicos e, por que não dizer, aquele entre todos os que 

conheceram e testemunharam a amizade com Kafka e que mais sofreu com 

fragrante suspeita de manipulação foi o amigo judeu, Max Brod. 

Este subcapítulo procura mostrar as muitas facetas envolvidas nesse 

episódio importante da fortuna crítica kafkiana.62 

Foi na Lese-und Redehalle der Deutschen Studenten – sala de leituras e 

conferências alemãs –, em 23 de outubro de 1902, que Kafka ouviu a palestra de 

Brod sobre Schopenhauer e, assim, iniciou-se a amizade entre ambos, que 

perduraria até 1924, ano de seu falecimento, em Klosterneuburg. 

Para ilustrar o afeto (a despeito das claudicâncias e eventual perda de 

intensidade durante os anos) que cingia intimamente os amigos, sublinhemos em 

jaez seletivo a correspondência trocada entre eles. Em carta datada de abril de 

1921, podemos ler: “Mas que felicidade te possuir”; logo a seguir, em junho do 

mesmo ano: “Queridíssimo Max, minha dívida já é tão grande, tu me deste tantas 

coisas, fizeste tanto por mim...” (apud NUNES, 1974, p. 165). 

Em outra passagem, assaz emblemática, Kafka revela a Brod, usando de 

taciturna ironia, sua insuperável autocrítica (apud BROD, 1954, p. 50): 

 

Peço-te que fiques zangado e não me fale mais. O caminho que sigo 
não é dos melhores e devo – tanta compreensão ainda tenho – 
parecer um cão. Eu também gostava de me afastar de mim mesmo, 
mas como isto é impossível alegro-me apenas por não ter pena de 
mim e, finalmente, por ser tão egoísta. 
Isto, acho eu, ainda nós devíamos celebrar, justamente como futuro 
inimigo, podias celebrá-lo. É tarde. Fica sabendo que te desejei hoje 
uma boa noite. 
Teu Franz.63 
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 Ernst Pawel (1984, p. 433) calculava que os ensaios sobre autor e a sua obra já possuíam cerca de 
15 mil títulos. Portanto, mesmo sendo conservadores, podemos supor que esses estudos hoje 
ultrapassem os 25 mil. Para um maior aprofundamento na questão, vale a pena verificar a recente 
biografia feita por Reiner Stach (2014), em que o autor recenseia parcialmente os recentes trabalhos 
feitos sobre Kafka. 

63
 Já destacamos as interpretações psicanalíticas sobre Kafka. Recentemente, Reiner Stach (2016) 

apontou uma possível relação homossexual entre Kafka e Brod. 
Segundo Izabel Tomaz Amorin (2010, p. 73), Kafka conhecia ao menos os prolegômenos da 
Psicanálise:  

Kafka tomou contato com a obra de Freud em uma série de leituras e discussões 
acontecidas em 1912 na casa da Senhora Bertha Fanta. Seu interesse, e também 
aversão ao tema, se desenvolveu e está registrado pelo menos em três documentos: 
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Citações como essas são abundantes. Não precisamos continuar a citá-las 

para acentuar o sentimento de afeição que nutriu os laços de intimidade entre os 

dois amigos de Praga. 

Para o prosseguimento de nossa pesquisa, faz-se mister notar o fato de que, 

depois da morte de Kafka, viu-se Brod instado a garantir o espólio literário do amigo, 

preservando-o da incineração requerida pelo próprio Kafka, num desses seus 

momentos, entre tantos durante a existência, de consternação e autocrítica 

exacerbada (apud NUNES, 1974, p. 419): 

 

Queridíssimo Max, aqui está meu último pedido: tudo o que, após a 
minha morte, for encontrado (em caixotes de livros, em armários, no 
escritório, em minha casa, no gabinete de trabalho ou em qualquer 
outro lugar em que te ocorra possa haver papéis), refiro-me a diários, 
manuscritos, cartas, alheias ou próprias, esboços e qualquer coisa 
no gênero, deve ser queimado sem ser lido. Também todos os 
escritos ou notas que tu ou outros possuam devem seguir o mesmo 
destino. Quanto ao que essas pessoas guardem, terás de reclamar 
em meu nome. Se não quiserem devolver as minhas cartas, pelo 
menos, diligencia prometerem queimá-las. 
Teu Franz Kafka. 

 

Anos mais tarde Brod defendeu essa decisão, alegando que Kafka não 

queria queimar esses textos e, se o fez, foi com a intenção deliberada de não ser 

atendido. Ademais, as circunstâncias psicológicas tinham mudado drasticamente. 

Assegura-nos, destarte, que: 

 

As disposições testamentárias procedem de uma época muito antiga, 
em que as tendências autocríticas de meu amigo haviam alcançado 
o ponto culminante. Porém, nos últimos anos de vida, toda a sua 
existência tomou um rumo imprevisto, novo, feliz, positivo, que veio 
invalidar aquela aversão por si mesmo e as primitivas tendências 
niilistas. (BROD apud NUNES, 1974, p. 420) 

 

O fato é que, graças à hombridade e à tenacidade de Max Brod, 

fundamentais obras de Kafka vieram a ser publicadas, ganhando paulatina 

                                                                                                                                                                             
uma passagem do diário comentando “O Veredicto”, em que surge o nome de Freud, em 
uma carta a Max Brod e em outra à Milena. 
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notoriedade e influenciando uma plêiade de notáveis escritores ao longo de todo o 

século XX.64 

Após fugir do nazismo, em 1939, e dirigindo-se à Palestina, Brod levou 

consigo um farto material, incluindo notas inéditas, diários, esboços de textos 

dispersos e rasurados. Essa ingente gama de escritos foi posteriormente coligida 

sob os seus próprios auspícios e critérios de seleção, publicados em seis volumes – 

muitos ainda permanecem inéditos.65 

O trabalho hercúleo e generoso de Brod foi amplamente saudado, a 

princípio, pela crítica especializada66, como denodado esforço de curadoria, pois 

esse ato de “resistência” aos desejos testamentários do amigo demonstrava 

conspicuamente uma autêntica e devotada admiração à arte kafkiana. 

É nesse encômio que Ernest Pawel abre o prefácio de sua biografia sobre 

Kafka, reconhecendo que: 

 

[...] nenhuma vida de Franz Kafka poderia ser escrita – ou, melhor 
dizendo, teria sido escrita – não fossem a visão e a coragem de Max 
Brod. Foi ele quem, por duas vezes, salvou a obra de Kafka, primeiro 
da destruição física e, depois, da indiferença e do esquecimento. A 

                                                        
64

 A título de exemplo dessa influência, Harold Bloom (2002) observa que o poeta W. H. 
Auden considerava Kafka “o Dante do século XX”. 

65
 Leandro Konder (1974, p. 179-180) traça o histórico cronológico desse material: 

Quando Kafka morreu, em 3 de junho de 1924, poucas de suas obras haviam sido 
publicadas. Ele tinha publicado os contos de “Contemplação”, tinha publicado o primeiro 
capítulo do romance “América” ou “O desaparecido”, com o título de “O Foguista” e este 
escrito lhe valera o único prêmio literário de sua vida – o prêmio Fontane, de 1915 – 
sendo de se notar que tal prêmio só lhe foi concedido graças à desistência em seu favor 
do poeta Carl Sternheim. 
Tinha publicado, também, o conto “A condenação”, fragmentos da “Descrição de um 
combate”, a novela “A metamorfose” – que muitos consideram a sua obra-prima – e “Na 
Colônia Penal”, além dos 14 contos do livro “Um médico rural”, “O novo Advogado”, “Na 
galeria”, “Um velho manuscrito”, “Diante da lei” (que é a lenda contada pelo padre a 
Joseph K no “Processo”), “Chacais e Árabes”, “Uma visita à Mina”, “O povoado mais 
próximo”, “Uma mensagem Imperial”, “Preocupações de um chefe de família”, “Onze 
Filhos”, “Um fratricídio”, “Um Sonho” e “Relatos para uma academia”. 
Nas vésperas da sua morte, Kafka ainda fez a revisão das provas gráficas de um 
pequeno livro de sua autoria, contendo 4 narrativas: “Um artista da fome”, “Uma pequena 
mulher”, “Josefine, a cantora dos ratos” ou “O povo dos ratos” e “Primeiros desgostos” 
(ou “O artista do trapézio”). 

Todas as estórias de Kafka que não constam da relação acima são publicações póstumas. Isso quer 
dizer que, entre outras, foram publicadas após a sua morte de Kafka: o texto integral de América, O 
processo, O castelo; a peça O guardião do túmulo; e os contos da Construção da Muralha da China. 

66
 Max Brod cedeu os direitos da publicação da obra de Kafka em termos mundiais à editora alemã, 

Schocken, com sede em Berlin. Em território alemão, a editora S. Fischer, a partir de 1951, adquiriu 
essa concessão. Para conhecer melhor as vicissitudes desses direitos de publicação, bem como 
acompanhar as primeiras e polêmicas traduções de Kafka no Brasil, ver Denise Bottmann (2014). 
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Brod devemos também a primeira biografia de Kafka, um documento 
profundamente pessoal, publicado em 1937. Que o biógrafo tenha 
sido, nesse caso, o melhor amigo do sujeito retratado, testemunha de 
sua vida e de sua época, talvez não tenha sido propriamente uma 
benção: a familiaridade favorece os pontos cegos e a visão muito 
próxima tende a distorcer a perspectiva daquele que olha. Entretanto, 
embora as opiniões e conclusões de Brod sejam questionáveis, 
nenhuma pessoa viva pode hoje almejar equiparar-se a seu 
conhecimento íntimo e sem primeira mão do mundo de Kafka. Como 
todas as biografias de Kafka, a presente é, portanto, um tributo à 
dedicação, à lealdade e à singular generosidade de espírito de Max 
Brod. (PAWEL, 1984, p. 4) 

 

Mas qual seria, então, a causa da ira, da má vontade, senão unânime, ao 

menos majoritária entre os pesquisadores e os diletantes et caterva para com Max 

Brod? Qual a causa profunda dessa antipatia intelectual que só se avolumou nos 

anos posteriores de sua chegada à Palestina? Aonde assentaria seu “pecado” 

basilar, aquele que o fez parecer um quase apóstata da literatura moderna, um 

trânsfuga das verdades mais profundas que garantiam a magnanimidade de seu 

mestre e amigo dileto? 

Em primeiro lugar – quer nos parecer –, a resposta deve ser encontrada na 

leitura religiosa que Brod fez dessa obra. Já rechaçamos o anátema quando 

tentamos demonstrar não apenas a legitimidade da leitura advinda da religião sobre 

a obra kafkiana, mas também a sua nodal importância hermenêutica, se quisermos 

lê-la sem parti pris reducionistas e em suas radículas mais abrangentes e 

profícuas67. 

                                                        
67

 Thomas Mann (2014, p. 92), no prefácio de O Castelo, vai ao fulcro dessa percepção, quando nota: 

Être dans le vrai, viver direito, na justiça, significava para Kafka: estar próximo de Deus, 
viver em Deus, viver corretamente e de acordo com a vontade de Deus – e ele se sentia 
muito distante desse acolhimento no direito e na vontade de Deus. Que “seu único 
desejo, sua única profissão” fosse o “trabalho literário” – como compreendeu cedo –, vá 
lá, devia ser vontade divina. “Mas o pendor para representar a minha vida interior onírica 
fez todo o resto parecer acessório, e todo o resto atrofiou-se terrivelmente e não cessa 
mais de atrofiar-se”, escreve em 1914, aos 31 anos. “Muitas vezes”, acrescenta em outra 
ocasião, “sou tomado de um espanto triste, porém calmo, ante a minha insensibilidade… 
[e ante ao fato de que] somente devido à minha sina literária eu seja uma pessoa sem 
interesses e, consequentemente, sem coração”. Essa percepção triste e calma é, na 
verdade, uma grande intranquilidade, uma intranquilidade religiosa. A desumanização e 
“atrofia” por causa da paixão da arte, sem dúvida, são a distância de Deus, são 
antagônicos à vida na verdade e na justiça [...]. 
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Entretanto, há outros aspectos a serem tratados quando nos referimos à 

biografia escrita por Brod. Tentemos sintetizá-los, mostrando passagens cruciais 

hauridas da leitura do livro escrito em 1937 (BROD, 1954)68. 

No capítulo intitulado Evolução Religiosa (aliás, a escolha desse termo já 

revela muito das pretensões hermenêuticas brodianas69), podemos ler: 

 

[...] assim, também, Kafka vê, entre Deus e o homem, não a 
heteronomia mas tão só indistinção e uma quase inconsolável 
complicação causada pela intromissão burocrática de intermediários 
cheios de malícia e veneno, sempre impedindo o bem. 
Apesar destes intermediários, que subtraem tão largo espaço, até, às 
vezes, o ar vital das suas obras, ele escreve orações cheias de 
esperança e amor, cheias de consolações dificilmente alcançadas 
através de mil sofrimentos, como estas: “Não é contradição do 
pressentimento de uma salvação final, se, no dia seguinte, a prisão 
se mantém inalterada ou até, agravada, ou mesmo se é 
expressamente afirmado que nunca terminará. Tudo isto pode ser, 
antes, condição necessária à salvação final [...]”. (Ibidem, p. 168) 

 

Nesta argumentação construída por Brod, notamos que ele torna secundário 

o radical pessimismo existencial de Kafka, afirmando, assim, que sua arte, afinal de 

contas, resume-se à busca insofreável de um homem buscando instaurar o bem no 

mundo humano (a despeito dos intermediários nefandos que impedem o seu 

aparecimento). 

Ora, dificilmente um leitor atento aos textos, misteriosos e equipolentes, de 

Franz Kafka deixará de notar o fato de que seus solitários heróis parecem lutar 

desesperadamente contra o mundo inóspito e injusto e, não obstante o empenho na 

tentativa malograda de certa pacificação, acabam irremediavelmente abatidos 

(mortos, como as personagens centrais de seus três romances), como a desvelar, 

                                                        
68

 No original alemão: Franz Kafka: Eine Biographie. Utilizamos a tradução feita para o português 
(BROD, 1954). Para o aprofundamento dessa leitura, é importante também consultar as traduções: 
Franz Kafka (Paris, Gallimard), de 1945; Franz Kafka (trad. Art. Postface à lá Première Édition Du 
Château, in Les Critiques de Notre Temps et Kafka. Paris, Garnier Frères), de 1973; Franz Kafka 
(Zivotopis, Praha, Odeon), de 1966; Stefan Rott ou l´année décisive (Paris, Lib. Plon), de 1937. Os 
trabalhos de Brod sobre Kafka foram coligidos e deram ensejo a um livro de bolso da editora Fischer, 
Uber Franz Kafka (Frankfurt/M.), em 1974. 

69
 O termo hermenêutica é usado em nosso trabalho em sua acepção mais comezinha, quando 

pretendemos interpretar o significado geral do texto. Do grego hermēneuein, que significa declarar, 
anunciar, esclarecer e, também, traduzir. Significa que alguma coisa é “tornada compreensível” ou 
“levada à compreensão”. Para o estudo teórico e histórico da hermenêutica, na Filosofia da Religião, 
consultar a obra Hermeneutics between Philosophy and Theology, de Andrzej Wierciński (2010). Para 
uma visão geral dos estatutos epistemológicos da literatura comparada, consultar a obra Interpreting 
Nature: The Emerging Field of Environmental Hermeneutics, de F. Clingerman et al (2013). 
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através dos reveses existenciais, a impostura da luta fadada ao fracasso desde o 

começo. 

Nesse timbre sombrio, mas acrescido de alusão religiosa, afirma Kafka, em 

Preparativos para uma boda no campo: “Poderás, pois, conhecer outra coisa que 

não seja a impostura? Se a impostura for um dia destruída, não deves olhar para 

esse lado, ou transfomar-se-ás em estátua de sal” (apud ROBERT, 1963, p. 259). 

Ora, esse traço de desilusão, enfeixado por pessimismo ubíquo e angústia 

inequívoca da arte kafkiana, passa – quer nos parecer – despercebido à leitura 

brodiana, porquanto essa leitura pressupõe a salvação final dos justos, daqueles 

que não se afastaram da verdade transmitida por Deus – a denominada “evolução 

religiosa” –, da qual Kafka seria também testemunha em sua busca pela indizível 

santidade (Arrehton).70 

Parece-nos que Brod desconsidera ou, melhor dizendo, torna menos 

importante esse flagrante e reiterado pessimismo tantas vezes entrevisto na 

“literatura do assombro”, que fez a obra de Kafka ser conhecida como a de um 

“apóstolo do infortúnio” e “arauto desesperançado” do sofrimento sem remissão.71 

                                                        
70

 Termo cunhado por Platão (2000) no mito da caverna, contido no Livro VII, da República. Esse 
termo ensejou o nosso poema que, ao contrário da teologia positiva brodiana, descreveu “o Deus de 
Kafka” próximo às trevas, nas quais a luz permanece oculta para brilhar veladamente, mas sem 
remissões salvíficas ou contentamento d’alma: 

O deus de Kafka não tem escrúpulos para iludir e maltratar o ser humano 
Adora vê-lo sofrer desesperado e manipula como pode os seus sentimentos ingênuos e 
infantis 
Esse terrível Deus do escritor nascido em Praga é na verdade um histriônico, um mestre 
da ironia e do sarcasmo 
Ao abrir uma porta que traz esperanças ao coração, imediatamente a transforma num 
sufocante labirinto feito à cepa de Dédalo 
O Deus Kafkiano devora as alegrias do frágil Homo Sapiens, realizando o mal Ad 
Eternum. 
Nesse sentido esse Ser tenebroso se parece muito com o demiurgo das primeiras 
heresias Cristãs, os chamados gnósticos para os quais a criação significou a apoteose 
do sadismo sagrado. 
Certamente essa estranha concepção sobre a divindade não seria aceita pelas nossas 
atuais teologias da prosperidade que pregam o sucesso material como sinal da graça 
divina na terra 
Mas sob o sol que nos envolve a todos, o Deus de Kafka está ou não presente em 
nossas vidas? 
(OYAKAWA, 2014, p. 164-165) 

71
 Leandro Konder (1974, p. 141), entretanto, discorda desse ponto de vista, preferindo acreditar no 

caráter pedagógico-emancipador da obra: 

Em suas obras de ficção, Kafka não foi pessimista. A moral do pessimista é mais ou 
menos a seguinte: “Não adianta fazer nada, porque o mundo é uma porcaria e há de ser 
sempre assim como está”. A moral das estórias de Kafka é muito diferente. Se podemos 
resumir a lição que Kafka nos dá, devemos dizer que seus livros são gritos de alarme, 
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Seja como for, seríamos injustos se não observássemos na leitura feita pelo 

amigo de Kafka o fato dele reconhecer explicitamente que o autor de O Processo 

não estava, de modo algum, isento de contradições, dúvidas e até mesmo de 

antagonismo hostil nas questões atinentes à fé. 

Assim, mesmo reconhecendo a tergiversação de Kafka, mas insistindo no 

caráter “santo” de sua aura, observa Max Brod (1954, p. 160) que: 

 

[...] talvez houvesse pessoas que tivessem fé mais profunda, quer 
dizer, mais imperturbável, do que Kafka – talvez houvesse até 
pessoas com ceticismo ainda mais mordaz – não sei. Mas o que sei 
é que em Kafka estas duas qualidades contrastantes se reuniram na 
síntese mais elevada – e isto é coisa única. Podia-se resumir o seu 
significado na frase: de todos os crentes é ele o mais afastado das 
ilusões, e entre todos os que veem o mundo sem ilusões, que o 
veem tal como é, é ele o crente mais inabalável [...]. 

 

Devemos notar esse traço característico da biografia brodiana: a tentativa de 

fazer do homem Franz Kafka alguém que, heroicamente, resistiu à crueldade do 

mundo e à incompreensão das pessoas que o cercavam, mas que jamais desistiu de 

uma conduta ética/religiosa exemplar. Segundo Brod – e a leitura de seu livro torna 

isso evidente –, Kafka nunca deixou de acreditar que, a despeito da presença do mal 

do mundo, o poder restaurador e incoercível do bem, um dia, tudo redimirá. 

Citamos Max uma vez mais por ocasião de um comentário dirigido à Dora 

Diamant: “Kafka esteve totalmente ocupado em galgar o patamar ético mais elevado 

que um homem pode alcançar”. (BROD apud DIAMANT, 2013, p. 211) 

Essa leitura “positiva” e edulcorada, transformando Kafka num paladino da 

justiça, assaz preocupado com a justiça no mundo e a salvação dos homens, sofreu 

acerbas e reiteradas críticas. Enunciemos algumas delas, com o intuito de sublinhar 

o fato de que, para muitos analistas, essa leitura “positiva” brodiana não é apenas 

tendenciosa, mas francamente equivocada. 

Assim temos Josef Paul Hodin insistindo na afirmativa: “os especialista que 

conviveram com Kafka” comportam-se como se fossem testemunhas privilegiadas 

de acesso ao “mestre”. 

 

                                                                                                                                                                             
são denúncias, avisos de perigo, e não aconselham ninguém a se resignar com a 
situação a que o mundo chegou. 
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Brod pertencera a um seleto grupo de iniciados, o dos que o 
conheceram em carne e osso. Em maior ou menor grau, eles 
compartilharam seu passado e as experiências que o haviam 
inspirado a contar histórias.  Eles formavam uma seita, uma 
conspiração, uma elite. (apud DIAMANT, 2013, p. 210) 

 

E Karl-Josef Kuschel (1999, p. 38), recusando terminantemente o fato de 

que em Kafka poderíamos encontrar uma “teologia positiva”: 

 

Quem, na sucessão de Max Brod, se sinta inclinado a interpretar os 
textos Kafkianos como codificações alegóricas de mensagens 
religiosas ou queira traduzir a linguagem imagética de Kafka para 
uma nomenclatura teológica fixa não entendeu nada de sua 
complexidade. 

 

Finalmente, Marthe Robert, advertindo-nos de que a obra de Kafka não pode 

ser deslindada nas regiões consoladoras e pré-fabricadas do mundo ideal, nem no 

“profetismo” reivindicado por Brod, mas apenas na pujança de sua humildade: 

 

Kafka parece falar de toda a gente, do homem em geral, da sua 
condição atual e do seu futuro. É assim que, não sendo nunca senão 
o irônico profeta da sua própria vida, se torna profeta infalível de uma 
época que parece por todo o seu zelo em assemelhar-se ao mundo 
fantástico dos seus contos. Milagre da clarividência poética, decerto, 
mas mais ainda milagre espiritual que não aceita qualquer pausa, 
nas regiões consoladoras do ideal pré-fabricado. Se Kafka nos legou 
uma mensagem universal, se a sua obra é profética, a sua palavra é 
tanto mais poderosa quanto não fala senão do universal e não visa à 
profecia. Partindo de factos particulares, localizados, subjetivos em 
extremo, a verdade é que o seu gênio vai direto, sem esforço e sem 
ruído, ao drama universal do pensamento, mas apenas em virtude de 
uma graça, a da humildade, que, no fim das contas, deve ser 
considerada como o maior segredo de sua arte. (1963, p. 156) 

 

Logo, em termos gerais, as ressalvas ao olhar brodiano sobre a arte de 

Kafka se baseiam nesses dois aspectos: 

A. na tentativa – infrutífera – de transformá-lo em uma espécie de homem 

virtuoso em busca de santificação religiosa (caracterizada pela busca 

inamovível pelo bem, pela justiça e pela igualdade entre os seres humanos); 

e 

B. pela construção de uma “teologia positiva”, no sentido de que Kafka seria o 

representante de uma esperança salvífica, conforme os preceitos do judaísmo 
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rabínico (aquele que aceita a Tanakh como revelação divina, bem como a 

Torá oral).72 

Valendo-nos de algumas leituras críticas mais preocupadas com as 

minudências do livro de Brod, que procuraram lançar luzes mais específicas sobre o 

texto, deparamo-nos com outros problemas que afloraram da observação estrita a 

essa biografia. 

Jeanne Marie Gagnebin, corroborando a posição de Josef Paul Hodin, 

mostra o quanto a hermenêutica de Brod ressente-se da objetividade requerida por 

quem tenta avaliar estruturalmente a obra kafkiana, sem deixar-se levar pelo erro 

previsível do argumento de autoridade – ex cathedra –, ou seja, sem se valer da 

proximidade com o autor para convalidar suas próprias impressões subjetivas e, 

portanto, arbitrárias e controversas. E, ademais e não menos importante, haveria na 

leitura de Brod, continua a filósofa, o uso impreciso do termo religião. Ele teria 

deliberadamente manipulado a especificidade e o valor desse conceito, usando-o 

arbitrariamente, conforme os seus próprios interesses. 

Gagnebin (2015, p. 5-6) sintetiza assim sua posição crítica: 

 

Deve-se observar que Brod oscila entre dois conceitos dos termos 
religião e religioso, escolhendo o que mais lhe convém dependendo 

do contexto. Numa primeira acepção, “religião” aponta para um ideal 
de sentido integrador que permite construir uma vida humana 
comunitária, uma união com os outros, membros da mesma 
comunidade (judaica ou sionista), uma vida preenchida por um 
trabalho satisfatório e uma realização conjugal e familiar feliz; numa 
segunda acepção, “religião” significa a presença de uma dimensão 
de transcendência, incomensurável a nossas representações e a 
nossa linguagem comuns, uma dimensão fundadora, mesmo que 
escondida, e que deve ser procurada e reconhecida. Essa amplidão 
do conceito de “religião” permite a Brod dar uma explicação 
totalizante da vida e da obra do seu amigo. Movido por um desejo de 
uma vida afetiva e profissional mais autêntica, por uma saudade de 
comunidade verdadeira [...]. 

                                                        
72

 Danillo Nunes (1974, p. 326-327) entende que a adesão tardia de Kafka ao judaísmo 
(principalmente nos últimos anos de vida, ao lado de Dora, em Berlim) deixava ainda imaculada sua 
visão trágica do ser humano: 

[...] paralelamente ao interesse pelos aspectos esotéricos do Judaísmo, voltou-se ele 
para o estudo da Bíblia, buscando apoio espiritual da religião, sem jamais o conseguir. 
“Não fui conduzido na vida pela mão já declinante do cristianismo, como Kierkegaard, 
nem alcancei a última ponta do fugidio manto de oração judaico [...]”. A marcha para o 
Judaísmo se verificou, já o vimos, por caminhos leigos. Em lento processo de 
identificação com o seu povo, na derradeira tentativa de integrar-se no mundo. Mas a 
meditação sobre algumas passagens bíblicas, como a do sacrifício de Abraão e a do 
pecado original, apenas o convenceu do insólito que reveste a condição humana. 
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Günther Anders é ainda mais radical que Gagnebin quanto aos argumentos 

defendidos por Brod. Assevera o filósofo alemão que o autor de O Processo era um 

“ateu envergonhado”, inexoravelmente incapaz de assenhorear-se das tradições 

religiosas e soçobrando na passividade mais aterradora, cuja ubiquidade foi a 

responsável pelo aparecimento de todos os movimentos fascistas e totalitários que 

ensombreceram a Europa. 

Anders, em estilo desafiador e mordaz, lamenta, assim, não citando Brod 

nominalmente, a puerilidade e vagueza da explanação argumentativa que tenta 

mostrar a obra de Kafka como caudatária de um forte e inexcedível vínculo ao 

Judaísmo: 

 

[...] sua sede de redenção tem tão pouco a ver com o socialismo 
como com a religião judaica. O caráter paradoxal do messianismo 
judaico, que até certo ponto rejeita como falso qualquer Messias que 
surja na realidade, nada tem em comum com o paradoxo da sede de 
redenção kafkiana (incerta do seu projeto de redenção). 
As categorias básicas da religião judaica assinalam, pelo contrário, 
plena e inequivocamente, “filiações”: quem pertence a Deus (com o 
qual Abraão firmou seu contrato), pertence ao povo, nunca se perdeu 
totalmente no monoteísmo. Reivindicar Kafka como prosseguidor da 
religião ou teologia judaica é completamente errado, mas – e aqui o 
fato de ser judeu torna-se central – é efetivamente o “ser judeu”, o 
fato social de que ele fica de fora como judeu, que o faz “pecador” e 
“necessitado de redenção”. Ele vê sua condição de judeu – 
cristianamente. Não é um teólogo judeu, mas um “teólogo” 
cristianizante da existência judaica. (ANDERS, 1968, p. 96)73 

 

As reflexões de Anders acabaram por suscitar – como não poderia deixar de 

ser, dada a contundência e o tom polemistas dos vitupérios por ele empregados – 

respostas críticas igualmente ferinas e desafiadoras. Entre elas, destaca-se aquela 

feita pelo próprio Max Brod, que viria a se tornar uma das passagens mais 

comentadas e discutidas pelos especialistas ao longo das últimas décadas. 

                                                        
73

 Notemos que as diatribes de Anders contra os autores que atribuem à Kafka uma faceta religiosa-
judaica parecem algo duvidosas, quando lemos o relato descrevendo o Shabat em Steglitz, Berlim, 
em janeiro de 1924: “Além de ouvir a reza, Franz também participava naquele ponto da oração – ‘que 
os portões de Jerusalém possam em breve se abrir. Eles devem permanecer abertos’ – ele movia sua 
cabeça no ritmo, mas muito lentamente, de modo que eu, conduzida por seu balanço, desacelerava 
progressivamente o tempo até o final [...]”. A reação de Franz Kafka à oração fez com que Dora 
percebesse o quão era devoto. “Foi grande a sua perda por jamais ter aprendido a reza da devoção”, 
disse ela. Seu caminho na vida tornou-se mais difícil, acreditava ela, por jamais ter participado dos 
rituais de oração comunais e tampouco vivenciado a “profunda devoção de uma congregação”. 
(DIAMANT, 2013, p. 66-67) 
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O tom empregado por Brod na resposta às provocações de Anders – entre 

as quais ter sido Kafka um “teólogo cristianizante da existência judaica” – foi assaz 

curioso, tanto no estilo – eivado de ironia iconoclástica –, bem como no conteúdo – 

deliberadamente intimidatório –, na medida em que buscou sublinhar os aspectos 

nos quais o marxista Anders deformava as convicções mais arraigadas do “devoto” 

Kafka. 

A fim de rebater – ipsis litteris – o pretenso estratagema “falacioso” de 

Günther Anders, Max Brod (1954, p. 161-174) conferiu o título de Assassínio de uma 

boneca de nome Franz Kafka ao seu artigo publicado como anexo da biografia, 

publicada em 1937. 

Já no começo de sua réplica, Brod faz uso de uma “apreciação 

confrontativa”, criando uma tabela na qual mostra, de um lado, frases retiradas da 

“boneca” criada por Anders e, de outro, o contraponto com o “verdadeiro” Kafka. 

Vamos nos valer apenas de dois exemplos, suficientes para demonstrar a distância 

que separa os dois autores. 

 

A. Exemplo 1: 

 Diz “a boneca”: “Kafka não procura o bem ou mal do mundo, que ele respeita 

na sua inteira miséria”. 

 Retruca “o escritor verdadeiro”: “Satisfações temporárias ainda as posso obter 

de trabalhos como “Médico Rural” [...], mas felicidade apenas se pudesse 

elevar o mundo para a sua pureza, para a verdade, para o inalterável [...]”. 

 

B. Exemplo 2: 

 Continua a “boneca”: “ele é ateu; mas faz do ateísmo uma teologia. Ele é 

filósofo, mas como agnóstico”. 

 Responde “o autor verdadeiro”: “o homem não pode viver sem confiança 

permanente em algo de indestrutível dentro de si. Crença é: libertar o 

indestrutível dentro de si, ou melhor: ser indestrutível, ou melhor ainda: ser”. 

 

Inteiramente fiel à sua interpretação da pessoa e da arte de Kafka, Brod 

insiste em nos apresentar – contra “la mystique de qui ne croit à rien”, no sentido de 

Anders – um homem que, malgrado as vicissitudes e desesperanças que passou 
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durante a vida, anseia, acima de tudo, pelo estabelecimento do bem no mundo e o 

amor solidário que deverá opor-se consistentemente às brutalidades inerentes ao 

momento histórico. 

Acompanhemos a conclusão de Max Brod (1954, p. 263-264) no final desse 

insólito diálogo entre “a boneca” e Franz Kafka: 

 

[...] ou os meus olhos me enganam ou estas duas colunas de 
citações não se referem à mesma pessoa. De resto, estes poucos 
exemplos podiam ser multiplicados. Que prova Anders? O facto de 
que dos ditos dum escritor só restam os negativos desde que se 
omitam os positivos, os esperançosos, os que confirmam a vida. Não 
é necessário que venha um espírito do túmulo para nos dizer isso. 
Ditos e formações negativas há-os em plenitude na obra de Kafka. É 
sabido que escreveu muito desesperançado, que havia demasiados 
longos trechos na sua vida nos quais não havia senão escuridão e 
desespero total. É menos sabido (menos no conhecimento daqueles 
que procuram avaliar a sua situação mental e espiritual) que ele 
tivera especialmente numerosas razões externas para duvidar e 
desesperar. Por isso não é notável que ele duvidasse, mas que 
conservasse, apesar de dúvidas e desespero, a fé em poderes mais 
altos e bons, que lutasse cada vez que ela ameaçava, 
temporariamente, desaparecer. É preciso, por isso, que essa fé tão 
dificilmente conseguida nos é tão cara e um modelo tão precioso, 
porque representa uma suave luz constante diante dum fundo negro 
e ameaçador de espectros de desgraça pessoal e até da 
humanidade em geral. 

 

Gagnebin, Kuschel, Robert e Anders, reconhecendo a importância da 

amizade com Brod para a preservação da obra de Kafka e mesmo admitindo o tom 

confidencial e heurístico de sua biografia, insistem no fato de que a leitura da obra 

demasiadamente “edulcorada”, de alguma maneira – ao contrário do que pretendia 

Brod – enfraquece-a, porquanto retira-lhe o que havia de mais importante em sua 

mensagem profunda, a saber: as denúncias contra os abusos da autoridade, que 

grassaram na modernidade devido à hipertrofia dos poderes estatais e, também, à 

virulência com que desnudava, sem pejo ou contrição, a condição humana em sua 

trágica aporia existencial.74 

                                                        
74

 Marthe Robert percebeu que raramente nos textos há a criação de neologismos, resignando-se 
assim o autor a trabalhar com a língua alemã, já estabelecida e usada por toda a gente. Cremos que 
essa opção linguística de Kafka só reforça sua disposição em narrar os dilemas da condição humana 
sem o recurso, por vezes tão usado pelos autores modernos, de aludir à esperança de novos 
amanhãs pós-revolucionários que, de resto, mostraram-se vaticínios malogrados, como bem o 
comprovam o stalinismo soviético e o hitlerismo. 
Argumenta Robert (1963, p. 128): 
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Afinal, como o próprio Kafka escreveu em fina observação numa carta 

dirigida a Janouch75: “As feições amarguradas do homem são, em geral, apenas o 

espanto petrificado de uma criança” (apud DIAMANT, 2013, p. 254). 

Também Walter Benjamin se ocupou da biografia escrita por Brod sobre 

Kafka e o fez com um estro não menos negativo e contundente do que o traçado por 

Anders. As impressões benjaminianas estão em uma carta escrita a Gershom 

Scholem, em 1938 – portanto, um ano após a biografia lançada por Max Brod. 

Na reflexão feita pelo autor de Origem do drama barroco alemão, Kafka já 

não é acusado de ser, por sua passividade em aceitar as ignomínias e iniquidades 

do mundo, um escritor que anunciava o devir dos fascismos, como queria Anders, 

mas agora é lido como alguém herdeiro da tradição mística judaica, de um lado, e, 

de outro, como típico homem habitante das cidades modernas. Kafka soube escutar 

a tradição, diz Walter Benjamin, mas foi incapaz de garantir-lhe a atualização no 

presente. 

Ademais, somente poderíamos bem compreender Kafka por sua 

negatividade, ou seja, se entendêssemos a beleza e a pureza de seus textos como a 

de um indivíduo fracassado, vivendo sem as práticas ritualísticas e normativas 

amealhadas de seu passado judaico, alguém prestes a ser erodido pelas 

descobertas recentes – Benjamin cita o físico Eddington em seus comentários – das 

técnicas da guerra moderna. 

Segundo Benjamin: 

 

Para fazer justiça à figura de Kafka em sua pureza e peculiar beleza não se 
pode nunca perder de vista uma coisa: ela é a de um fracassado. As 
circunstâncias desse fracasso são múltiplas. Seria possível dizer: uma vez 
seguro do malogro final, no caminho ele conseguia tudo como em sonho. Nada 
mais memorável que o fervor com que Kafka sublinhou seu fracasso. Sua 
amizade com Brod é para mim, acima de tudo, uma interrogação que ele quis 
desenhar na margem dos seus dias [...]. (2006, p. 106) 

 

                                                                                                                                                                             
[...] a ausência total de neologismos e de fórmulas verbais originais na obra de Kafka tem 
sido frequentemente notada. Ao passo que a criação de novas palavras é quase 
automática em alemão e que todos os escritores modernos recorreram a isso, Kafka não 
se serve senão de vocábulos já existentes. Vai buscar os seus materiais ao fundo menos 
pitoresco e menos diferenciado da língua. 

75
 Karl-Josef Kuschel (1999, p. 35) admoesta que, em pesquisas recentes, os diálogos que compõem 

o livro Conversations with Kafka (JANOUCH, 1971) estão sob a suspeita de uma possível 
inautenticidade. 
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Ora, o teor dessa carta como um todo e, mais particularmente, este final que 

acabamos de mencionar, fez nascer outro momento de “pugilato de ideias” entre os 

especialistas kafkianos, como aquele que opôs Anders e Brod. 

Ernst Pawel, desta feita, foi o responsável pela defesa intransigente de Max 

Brod, tecendo uma crítica ad hominem aos argumentos benjaminianos. Eis a 

peroração por completo: 

 

Numa crítica de 1938 à biografia que Brod escreveu sobre Kafka, 
Walter Benjamin afirma que “é pouco provável que o Kafka de Brod 
venha algum dia a encontrar um lugar entre as grandes biografias 
dos poetas... 
Mas ela é ainda mais notável como testemunho de uma amizade que 
está longe de ser um dos enigmas menos importantes da existência 
de Kafka”. 
Por mais que se sentisse à vontade no terreno das ideias, Benjamim 
não sabia praticamente nada sobre seres humanos vivos, sendo um 
completo estranho até para si mesmo. Julgou Brod com rigor 
impiedoso, a partir de padrões intelectuais excessivamente elevados 
e, como seria inevitável, escapou-lhe a verdade essencial sobre ele, 
que era, aliás, um traço puramente humano: o gosto pela vida.76 
(PAWEL, 1984, p. 111) 

 

Estas escaramuças entre os críticos se estenderam e talvez até tenham 

recrudescido em amargo antagonismo depois da Segunda Guerra Mundial.77 

Enfim, gostaríamos de sumarizar este subtópico, deixando claro o nosso 

ponto de vista sobre o “caso Max Brod”. 

Concordamos, acompanhando a posição brodiana, que a leitura religiosa 

sobre os textos de Kafka não apenas é uma das facetas possíveis para desvelar os 

múltiplos significados da obra, mas torna-se mesmo imprescindível na medida em 

que, sem a devida atenção à tensão religiosa que permeia algumas de suas 

histórias, perde-se o substancial do “assombro” inerente à sua literatura. 

Entretanto, estamos dispostos a aceitar os argumentos feitos contra Max 

Brod, quando insistem no fato de que ao “santificar” a pessoa de Franz Kafka e, ao 

mesmo tempo, transformar a sua literatura em “teologia positiva” equivocam-se 

                                                        
76

 Essa acusação feita por Pawel a Benjamin – a falta de gosto pela vida – faz-nos sublinhar o fato de 
que Kafka era um autor entusiasmado pelas ideias do filósofo da “vontade de potência”, Friedrich 
Nietzsche, a quem leu avidamente desde o doutoramento na Universidade Karl-Ferninand, de Praga. 
Consultar, neste sentido, o estudo sobre Kafka e Nietzsche feito por Henry Burnett (2016). 

77
 Embate que opôs protestantes e surrealistas, que liam Kafka em termos religiosos, como Denis De 

rougemont e Jean Carrive, de um lado, e socialistas, como Pavel Eisner, Theodor Adorno, Peter 
Demetz, Heinz Politzer, de outro lado. (NUNES, 1974, p. 366-367) 
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sobremaneira, criando artificial e arbitrariamente uma literatura bem mais 

acomodatícia do que pretendia o próprio Kafka. 

Lembremos, acompanhando a crítica feita por Gagnebin, que, nessa 

hermenêutica positiva, Brod comete o erro de transformar o romance O Processo no 

julgamento severo de Deus; O Castelo, em seus castigos mais veementes; e 

América, na concessão última de sua graça. (GAGNEBIN, 2016) 

Ora, cremos ser essa leitura brodiana demasiadamente empobrecedora, na 

medida em que rouba ao texto kafkiano sua natural ambiguidade e polissemia, o 

TOPOS de seus escritos. Mas, se rejeitamos a teologia positiva, precisamos 

encontrar outro aparato conceitual que nos possibilite ir ao encontro do Deus 

Absconditus na tradição judaica. E O encontramos, numa primeira aproximação, na 

escola teopoética de Kuschel78. 

Algumas considerações teóricas dessa escola alemã mostram-se 

importantes para que possamos melhor compreender o diálogo entre a literatura e a 

religião. Enumeremos três conceitos que nos parecem estruturais na apreciação 

religiosa da obra kafkiana e, por conseguinte, em nossa na busca pelo Deus 

Absconditus na tradição judaica: 

 

i.  “A sacra irredutibilidade do discurso sobre Deus” 

Isso significa que, para Kuschel, ao falarmos sobre Deus, não devemos 

transformá-lo em um ente que se conhece como um “objeto de conhecimento”, ou 

seja, devemos garantir a sua “indisponibilidade” e a sua “imprevisibilidade” e, deste 

modo, não podemos reduzi-lo a “sedativo para a tranquilização de crises 

existenciais, calmante para as nostalgias religiosas, narcótico para o aquietamento 

                                                        
78

 Maria Clara Lucchetti Bingemer traça uma genealogia da teopoética, citando as contribuições de 
Scott Holland, Thomas Dailey, Stanley Hopper, J. Denny Weaver e, ainda, Amos Wilder, Roberto 
Goyzueta, Alejandro Garcia-Rivera, no cenário Norte-Americano. Contudo, destaca o trabalho do 
teólogo católico Karl-Joseph Kuschel, central em nosso estudo sobre Kafka. De acordo com Maria 
Clara Bingemer (2016): 

Kuschel sustenta sua concepção de Deus como abismo incompreensível sobre o qual 
balança o desejo e a angústia humanos. E afirma que a discussão crítica com a 
teopoesia dos poetas e escritores mostra que o falar de Deus não pode enganar as 
pessoas sobre esse abismo. Nesse sentido, a teopoética ou teopoesia deve ser 
entendida como uma “mistagogia”, no sentido de Ranher: uma iniciação ou guia para o 
mistério de Deus como abismo (KUSCHEL, 2010b, p. 223). Por isso, a querela com 
Deus é uma forma de falar dele e com ele. Como diz Elie Wiesel, citado por Kuschel: “O 
oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença; o oposto da vida não é a morte, mas a 
ausência de sentimento” (KUSCHEL, 2010b, p. 224). Autores judeus foram capazes de 
ver que a revolta mesma do ser humano contra Deus pode ser uma forma de oração. 
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de experiências dolorosas de sofrimento em meio a um mundo que ainda espera por 

sua salvação definitiva” (KUSCHEL, 1999, p. 210). 

Kuschel percebe com clareza essa “sacra irredutibilidade do discurso sobre 

Deus”, corroborando a hipótese de nossa pesquisa, quando argumenta que a obra 

de Kafka não pode ser considerada religiosa per si, mas pode ser compreendida por 

uma enorme tensão de caráter religioso, uma vez que o Deus insondável, essa 

transcendência negativa, se oculta nas filigranas do texto e circunstancialmente 

ilumina as trevas que cobrem a fragmentação da própria realidade. 

Observa o teólogo alemão: 

 

[...] embora haja em Kafka a experiência da ausência de Deus, não 
ocorre uma negação de Deus; Deus está obscuro, mas não se fica 
indiferente a ele; a transcendência tornar-se enigmática, mas não é 
negada. O Deus de Franz Kafka permaneceu enigmaticamente 
obscuro, inalcançável, inacessível. A experiência transcendência 
(tanto literária, nas obras, como pessoal, nos diários, cartas e 
aforismo) foi para Kafka uma experiência de “transcendência 
negativa”. (Ibidem, p. 213) 

 

ii.  A ideia de que o ser humano é um mistério profundo e a literatura, um 

“assombro” 

Assim como o conceito de “sacra irredutibilidade do discurso sobre Deus” 

não nos permite categorizá-lo racionalmente, também o ser humano não pode ser 

compreendido sem que saibamos de antemão que ele é ser do “mistério”, do 

“inefável”, no sentido de que todos os esforços para aprisioná-lo estão, a priori, 

fadados ao fracasso, porque subjaz no fundo de sua alma algo que não pode ser 

descrito pela linguagem nem sistematizado pelas pretensões da razão analítica. 

Nesse diapasão é que Kuschel pôde afirmar – valendo-se de uma citação 

retirada de Thomas Mann – que: “religião é temor, temor diante do mistério que o 

próprio ser humano é” (Ibidem, p. 216). 

Essa dimensão “misteriosa” do ser humano, segundo Kuschel, é que dá à 

obra kafkiana uma tensão religiosa permanente. Na carta escrita por Kafka dirigida a 

Max Brod, em 1922, podemos senti-la integralmente: 

 

[...] escrever é uma recompensa doce e maravilhosa, mas pelo que? 
No meio da noite compreendi, com a clareza de uma explicação 
ilustrativa dada a crianças, que se trata de recompensa por serviços 
prestados ao demônio. Essa incursão pelas regiões obscuras, a 
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libertação de espíritos que, por natureza, vivem presos, esses 
abraços duvidosos e tudo o mais que se desenrola lá embaixo e de 
que nada sabemos aqui em cima, enquanto escrevemos histórias à 
luz do sol. Talvez exista outra maneira de escrever. Eu só conheço 
esta; à noite, quando o medo não me deixa dormir, conheço só essa 
maneira de escrever. E sua natureza demoníaca me parece 
evidente. É a vaidade e a sede de prazer que esvoaça em torno da 
própria imagem ou mesmo da imagem alheia – o movimento então 
se multiplica, amplia-se num sistema solar de vaidade – e a desfruta. 
O que o homem ingênuo às vezes deseja: “Eu queria morrer e ver 
como choram por mim”; é isso que o escritor realiza 
permanentemente, ele morre (ou melhor, não vive) e chora por si 
mesmo o tempo todo. Vem daí um terrível medo da morte, mas esse 
medo transformado, como medo de ir a Georgental. [...] Eis a 
definição de escritor, desse escritor, e a explicação de sua influência, 
se é que exerce alguma influência: ele é bode expiatório da 
humanidade; ele permite que os homens desfrutem um pecado sem 
culpa, quase sem culpa. (apud KUSCHEL, 1999, p. 50) 

 

iii.  A antropologia da enigmação Kafkiana 

Argumenta o teólogo alemão que as narrativas kafkianas possuem, em seu 

âmago, um inescapável senso de ilogicidade, com o fito deliberado de confundir o 

leitor médio, sempre à espera de desenvolvimentos textuais lineares. Isto significa 

que nos textos, plasmados na “irrealidade do mundo”, nada parece ser 

definitivamente estabilizado – o que parecia ser coeso e idôneo no começo da 

história, abruptamente, transmuda-se no seu revés. 

Aquela personagem que se comprazia em certa bonomia e quietude pode 

tanto permanecer nesse estado de complacência ensimesmada como pode 

transforma-se, num átimo, na protagonista dos mais insensatos atos de rebeldia 

física ou mesmo em artífice de pungente contestação moral. 

Kuschel (1999, p. 41) chega então à conclusão de que: 

 

É isso, pois, que as narrativas de Kafka apresentam: o inopinado 
confronto do homem com um ponto de vista diferente do até então 
considerado certo e tomado como garantia contra qualquer crise. A 
inesperada revelação de que nos enganamos, de que os 
pressupostos tidos como seguros são mentiras e de que tudo até 
este momento auto-sugestivamente tomamos por verdadeiro é 
totalmente diferente [...] aí está a chave da estratégia de enigmação 
kafkiana, o desmascaramento da face ambígua da realidade, na 
qual, a qualquer momento, quem é bom pode transforma-se em 
demônio, o inocente torna-se culpado, o crente revelar-se um 
iludido.79 

                                                        
79

 A teopoética tem sofrido críticas recorrentes. A principal delas é que a metodologia sustentada por 
Kuschel – a analogia estrutural –, visando preservar tanto a autonomia da literatura, quanto os 
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Entretanto, para o escopo central de nossa pesquisa, um dos pontos mais 

importantes a destacar na leitura kuscheliana sobre a obra de Kafka, afora os três 

conceitos já mencionados, é a percepção de que, na urdidura “assombrosa” e 

“enigmática” desses textos, podemos verificar o anseio por um Deus Absconditus, 

que, se não é aquele afirmado pelo otimismo dos cânones institucionais da religião 

judaica, como queria Brod80, ao menos pode ser percebido pelo anseio – inconfesso 

– dessa literatura em banhar-se na presença da luz oblíqua que, se vista muito de 

perto pela criatura humana, pode cegá-la, despedaçando-a por inteiro, mostrando 

que, diante da luminosidade nascida do intratável criador, só podemos curvar-nos 

prestimosamente, desviando repentinamente a face, num gesto de humildade que, 

afinal de contas, mostra a condição última de nosso ser terrestre, condenado desde 

sempre a prestar contas aos anseios e aos sofrimentos da terra. 

Sob esse aspecto, em um emblemático aforismo, alude Franz Kafka (apud 

ROBERT, 1963, p. 244) à luz e à verdade, assegurando-nos que: “a nossa arte é 

sermos cegados pela verdade: só é verdadeira a luz sobre o rosto grotesco que 

recua, e nada mais”. 

Suzana Rabaça (2011, p. 143), por seu turno, estudando o significado das 

normatividades legais na obra kafkiana, observa a presença dessa luz: “no carácter 

paradoxal, longínquo, inatingível da Lei, que aqui representa Deus. O Deus kafkiano 

é, portanto, secreto e indecifrável. Eis o paradoxo do Divino em Kafka. Ninguém 

jamais conhecerá o âmago da Lei, que se apresenta incognoscível para todos”. 

E Starobinki (apud NUNES, 1974, p. 3), refletindo acerca do Deus oculto, 

observou que na obra kafkiana: 

 

A ênfase é colocada sobre uma realidade superior ausente, ou 
estabelecida fora de nosso alcance. No abaixamento que parece 
sofrer os personagens kafkianos, sempre é visada essa realidade 
transcendente, e sempre pela exigência do absoluto é que se 

                                                                                                                                                                             
pressupostos inerentes ao saber teologal, talvez não passe de uma falácia (post hoc propter hoc). 
Não é matéria, no escopo de nossa pesquisa, aprofundarmo-nos nesse tópico. Sobre o intenso 
debate interno à metodologia das Ciências da Religião e da Teologia, vale consultar: Magalhães 
(2009), Manzatto (1994) e Mariano (2013). 

80
 Scholem (1995, p. 9) define, mais acuradamente, o judaísmo rabínico ortodoxo como a espera 

confiante no Messias, desdobrada em três princípios: Tsehuvá (arrependimento), Tefilá (ligação com 
Deus através da oração e das práticas rituais) e Tsedacá (caridade e piedade como ethos normativo), 
ressaltando sempre a percepção do “abismo ontológico” que separa o criador de suas criaturas. 
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denuncia a absurdidade do esforço humano. Toda a obra de Kafka 
nada mais é que uma e única e vasta elipse – indicando Deus ao 
longe e recusando-o –, este Deus que não pode ser nomeado em 
virtude, ao mesmo tempo, de sua grandeza e de sua ausência. 

 

Ademais, Michael Löwy (2005b, p. 72) percebeu, no poema escrito por 

Scholem, a “quintessência religiosa de Kafka”, pois, através de sua singela beleza, 

somos chamados a constatar a presença da sempiterna luz que se oculta aos olhos 

humanos, para transformar-se, misticamente, no “nada da revelação divina”: 

 

só assim brilha a revelação 
Numa época que te rejeitou 
Teu nada é a única experiência 
Que de ti é permitida. 

 

Da leitura do poema escrito por Scholem depreendemos a maneira pela qual 

o célebre historiador das religiões pretendeu aproximar-se da obra kafkiana: a via 

mística oriunda da Cabala. Na verdade, para Scholem, as reflexões de Kafka sobre 

a presença do bem e do mal no mundo humano e do eclipse da revelação Divina 

basearam-se em: 

 

[...] ponderações que, na verdade, parecem ter brotado de uma 
cabala herética. Pois de um modo insuperável ele expressou os 
limites entre religião e niilismo. Por isso, em seus escritos, a 
representação secularizada do sentimento universal cabalista (que 
ele desconhecia) possui algo do brilho forte do canônico – do perfeito 
que se despedaça. (SCHOLEM, 1999, p. 229) 

 

Mas o que significa essa Cabala herética a que alude Scholem? Quais as 

suas características gerais? Como esse caminho místico pode nos ajudar a 

compreender a obra Kafkiana com mais abrangência e rigor analítico?81 

A resposta deve ser perempta: a Cabala herética da qual a obra de Kafka é 

herdeira possui uma característica essencialmente transgressora, pois ao invés de 

tentar equilibrar o bem e o mal como atributos divinos inseparavelmente ligados, dá 

ênfase ao lado “sombrio” de Deus, evidencia a prevalência do mal no mundo, 

mostrando sua potência de ação, e o faz esteticamente, com a construção ficcional 

de enredos aparentemente absurdos, onde a liberdade humana, num átimo – em 

                                                        
81

 Analisaremos mais de perto a Cabala na próxima seção desta nossa pesquisa, mas antecipamos 
algumas de nossas reflexões com a finalidade de sublinhar a hipótese sugerida por Scholem. 
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poucas linhas – transmuta-se, sardonicamente, em prisões a céu aberto; prisões 

onde todos os homens são, de uma maneira ou de outra, culpados, inclusive os 

inocentes. 

A ausência de Deus parece-nos ser o TOPOS de toda a literatura de Kafka, 

e isto quer dizer que a sensação de claustrofobia, crueldade e distopia que 

encontramos nos textos só evidencia a inexcedível e crescente culpa – a 

“produtividade do mal” que, sanguineamente, subjuga seus solitários e misantropos 

personagens. 

Mas, então, não haveria esperanças para o ser humano na literatura de 

Kafka? A nossa resposta deve ser novamente perempta: Kafka não é um cético 

vulgar, não diz através de platitudes discursivas ou veleidades filosófico-existenciais 

que não devemos crer em nada. Não. Kafka apenas aponta o dedo, mostra-nos 

onde estão guardadas as chaves que nos libertarão das “prisões a céu aberto” para, 

sem pena ou constrangimento, fechar os acessos que nos permitiriam ir ao encontro 

do ar livre, interdita as possibilidades de saída, os caminhos que nos conduziriam a 

Canaã e, assim, apaga quase todas as luzes que ainda insistiam em sustentar a 

nossa vigília e o nosso otimismo. 

Definitivamente, o Deus de Kafka não é o da alegria salvífica, assim como o 

Kafka – queremos crer – que pesquisamos não é o santo em busca da redenção, 

como pretendia Max Brod; ao contrário, ele é o autor trágico por excelência, que 

evidenciou, como poucos o fizeram no século XX, a ausência do bem no mundo 

humano. 

Se há um Deus em Kafka, e estamos convencidos de sua pálida presença, 

ele não é o Deus que proporciona consolo ao ser humano através de preces 

ritualísticas; nem exige, bravo e vingativo, visitas às sinagogas ou a quaisquer 

centros de adoração; muito menos é o Deus que entra em “miseráveis negociações 

comerciais” com os homens. Não. A pequena luz que brilha nas trevas, a rara 

chama encontrada na obra kafkiana, desvela-se ocasionalmente, visitando os 

leitores num clarão intensíssimo e fugaz para, logo depois, voltar à sua habitação 

natural, o ocultamento, inerente ao seu próprio Ser – ou Ein-Sof, como veremos em 

breve. 

Sua presença é destituída de conteúdos: não há prédicas morais, nem 

elucubrações sobre o post mortem ou mesmo qualquer tipo de comunicação dirigida 

aos homens. É apenas presença, presença ardendo em luz. 
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Susana Rabaça percebeu esse aspecto do ocultamento: 

 

Deus, longínquo e inacessível, espera, imperturbável, que 
decifremos os Seus enigmas à saída do labirinto trágico que é a vida. 
Não nos iludamos, porque a verdade é que essa linguagem 
enigmática e contraditória de que parece ser feita a linguagem de 
Deus jamais poderá ser compreendida pela criatura humana, que 
vive habituada às trevas e à ignorância. Por isso, em Kafka, a 
esperança é sempre vazia e paradoxal. (2011, p. 245) 

 

E o próprio Kafka reconhece a luz brilhando longe, impossível. Mas, ainda 

assim, demonstra esperança na possibilidade de a palavra nos conduzir ao 

esplendor. E o que seria a sua literatura, senão o caminho – tortuoso, é bem 

verdade – que nos possibilita tomar parte, ainda que seja uma parte ínfima, da 

imensa magia dessa luz? 

Afirma o próprio Kafka (apud DIAMANT, 2013, p. 217): 

 

O esplendor está sempre à espera de cada um de nós em toda a sua 
plenitude, mas escondido da visão, bem no fundo, invisível, bem 
longe. Ele está lá, contudo sem hostilidade, sem relutância, sem 
surdez. Se você o convocar com a palavra certa, pelo nome certo, 
ele virá. Essa é a essência da magia, a que não cria, e sim convoca. 

 

Enfim, para o prosseguimento de nossa pesquisa e acompanhando a senda 

interpretativa sugerida por Scholem sobre o Kafka cabalista herético, devemos nos 

aprofundar na reflexão da mística judaica, a fim de embasar conceitualmente o 

entendimento do Deus Absconditus. 

Essa escolha metodológica confere dois benefícios ao nosso estudo: em 

primeiro lugar, permite-nos haurir da espiritualidade em que se formou Franz Kafka a 

visão de mundo que se refletirá na cariz, angustiada, mas envolta em mortiça luz 

que cinge a sua literatura; e, em segundo lugar, ao acompanharmos o que Gershom 

Scholem chamou “o nada da revelação de Deus” e o “despedaçamento de sua 

verdade”, poderemos nos apropriar do cabedal religioso/místico necessário para 

empreender, no final deste nosso estudo, uma cuidadosa hermenêutica dos textos 

kafkianos selecionados para tal. 
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2. A mística judaica 

 

Neste tópico de nossa pesquisa queremos oferecer ao leitor uma visão dos 

principais aspectos que caracterizam a mística judaica. A nossa intenção 

fundamental é embasar e aprofundar o conceito do Deus Absconditus para mostrar 

como essa concepção religiosa acabou por influenciar os textos kafkianos. 

Antes de tratarmos propriamente do Zohar e do hassidismo, fundamentais 

para explicar mais detalhadamente o conceito do Deus Absconditus, devemos 

mostrar os aspectos que caracterizam o misticismo como um todo e a mística 

judaica, em sua especificidade. 

Começamos o nosso estudo definindo o sentimento místico como sendo 

aquele no qual o homem religioso se sente arrebatado pelo contato direto com o 

transcendente, pelo Ser ou por Deus. Essa experiência – em tudo caracterizada pela 

intensidade dos afetos e alteração das condições usuais de cognição – tende a 

solapar os estados de consciência daquele que a vivencia, suscitando, não raras as 

vezes, transformações psíquicas e fisiológicas significativas. Então, quando falamos 

em religião mística estamos nos referindo a essas experiências extático-espirituais e 

no desenvolvimento de seus aspectos históricos.82 

Façamos também, nas primícias deste estudo, uma diferenciação importante 

e que preserva a especificidade de nosso objeto de reflexão. Scholem traça a 

diferença entre o profeta e o místico, sugerindo assim a ancestralidade espiritual da 

obra kafkiana: 

 

O profeta ouve uma mensagem clara e por vezes fita uma visão 
igualmente nítida, tendo delas uma lembrança límpida. Uma 
mensagem profética desse gênero, sem dúvida, tem a pretensão 
direta de possuir a autoridade religiosa. Nisso ela difere 
fundamentalmente da experiência mística. No entanto, ninguém 
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 Segundo Manganaro, precisamos estar atentos à homologia entre os termos mística e mistério, 
pois: 

O termo “mística” nasce na língua grega. Não é fácil abranger em uma definição geral os 
vários significados do adjetivo mystikos: etimologicamente, a palavra provém da raiz 
verbal do grego myéo, que significa fechar. Trata-se de fechar os olhos para ver o que é 
secreto e de fechar a boca para observar o silêncio: desde a antiguidade tudo isso foi 
explicado no sentido esotérico de coisas ouvidas e vistas que não podem ser divulgadas. 
O termo mystikos está fortemente associado à palavra mysterion: como se sabe, 
originalmente o sufixo térion aludia a um lugar fechado, secreto, acessível somente aos 
iniciados e sob determinadas condições, referindo-se então a um conjunto de cultos e 
ritos de caráter esotérico-iniciático. (2004, p. 24) 
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cogitaria de negar ao profeta uma experiência imediata com o divino. 
Estamos claramente lidando com duas categorias diferentes de 
experiências e duvido muitíssimo que um profeta possa 
justificadamente ser chamado de místico. Pois, como afirmamos, a 
experiência do místico é por sua própria natureza indistinta e 
inarticulada, enquanto a mensagem do profeta é clara e específica 
[...] numa época em que semelhantes impulsos místicos parecem ter 
minguado a ponto de desaparecerem, eles ainda mantém uma 
enorme força nos livros de Franz Kafka. (SCHOLEM, 2002, p. 18; 20) 

 

No que concerne ao aparecimento histórico do misticismo, Scholem83 

argumenta haverem três estágios que caracterizam a “evolução” do referido conceito 

e que tais estágios devem ser compreendidos como um dado universal, ou seja, 

pertencentes ao desenvolvimento das religiões como um todo. 

 

1. Um período no qual o mundo está plasmado pelo sentimento do divino e, 

portanto, vivendo em uma unidade primordial onde criatura e criado são, por 

assim dizer, inseparáveis. A fase mítica da evolução das religiões. 

Nesse primeiro período, afirma Scholem: 

 

O próprio mundo é divino, está cheio de deuses que o homem 
depara a cada passo e que o homem pode conquistar, com os quais 
pode misturar-se sem recorrer à meditação extática [...] a imediata 
consciência da inter-relação e da interdependência das coisas, da 
sua unidade essencial, que precede a dualidade e nada sabe da 
separação, o universo verdadeiramente monístico da era mítica do 
homem, tudo isso é alheio ao espírito do misticismo. (1995, p. 9) 

 

2. Aqui nasce a religião especificamente, na medida em que o homem conhece sua 

separação insuperável com o criador. 

Assim: 

 

A suprema função da religião é destruir a harmonia onírica entre o 
homem, universo e Deus, isolar o homem dos outros elementos do 
estágio onírico de sua consciência primitiva e mítica. Pois em sua 
forma clássica, a religião significa a criação de um abismo profundo, 
concebido como absoluto, entre Deus, o Ser infinito e transcendental, 

                                                        
83

 Ao longo deste subcapítulo, fizemos a opção de priorizar a reflexão e as questões levantadas por 
Scholem e Moshe Idel sobre a mística judaica, por dois motivos: em primeiro lugar, eles são 
autoridades inquestionáveis no assunto (ex cathedra) e, ademais, Scholem sugere a tese acerca do 
Kafka “cabalista”, dando-nos o estofo conceitual que dirige a nossa atenção neste pormenor 
específico. Em segundo lugar, porque a discussão sobre mística judaica encerra infindáveis 
polêmicas que devemos evitar, a não ser quando nos referirmos a problemas específicos de nosso 
estudo, como no caso de Martin Buber e o hassidismo, avaliado no final deste subcapítulo. 



117 
 

e o homem a criatura finita [...]. O homem toma consciência de uma 
dualidade fundamental, de um vasto golfo que nada pode cruzar, 
exceto a voz; a voz de Deus, orientadora e legisladora em sua 
revelação, e a voz do homem na oração [...]. (SCHOLEM, 1995, p. 9) 

 

3. Somente depois da tomada de consciência dessa inextricável separação 

ontológica, é que nasceria o misticismo. 

Pois: 

 

[...] o misticismo não nega nem desdenha o abismo; pelo contrário, 
começa por perceber sua existência, mas daí ele parte para uma 
investigação do segredo capaz de fechá-lo, do caminho oculto que 
permite transpô-lo. Tenta reagrupar os fragmentos quebrados pelo 
cataclismo religioso, recuperar a antiga unidade que a religião 
destruiu, mas num novo plano, onde o mundo da mitologia e o da 
revelação se encontram na alma humana. Destarte, a alma se 
transforma em seu cenário, e a trajetória da alma através da 
multiplicidade abismal das coisas em direção à realidade divina, 
agora concebida como a unidade primordial de todas as coisas, se 
torna a sua principal preocupação. (Ibidem, p. 9-10) 

 

Retenhamos essa tipologia, porque ela descreve o cerne do que definimos 

como mística em sua acepção mais fundamental: a tentativa de recuperar a unidade 

perdida despedaçada pela religião. 

O homem místico busca, através de uma miríade de exercícios físicos e 

espirituais, voltar a um lugar original – nos albores do tempo –, antes da 

fragmentação de todas as coisas e reencontrar uma existência “pura”, “santa”, 

próxima à divindade de onde partiram e para onde almejam regressar todas as 

centelhas geradoras da vida.84 

Essa unio Mystica com Deus ou o Ser Transcendental exige do homem uma 

espécie de “viagem cósmica”, na medida em que a alma imaterial (essencialmente 

                                                        
84

 Danillo Nunes, comentando sobre o universo opaco e indiferente na criação kafkiana, nota essa 
mesma nostalgia pela unidade com o absoluto. Segundo Nunes (1974, p. 329), Kafka 

[...] na ânsia de encontrar justificativa para vida em geral, e para si mesmo em particular, 
esforça-se em compreender a realidade com que se defronta. Levado pela “nostalgia de 
unidade”, como a definiu Camus, procura reduzir o mundo humano, marcando-o com o 
seu selo. Depara um contorno opaco, onde nada há que decifrar pela total carência de 
finalidade. Vive num universo indiferente e gratuito, no qual prevalecem duas leis 
inelutáveis. A do acaso, determinando o início de todos os processos nela existentes, e a 
da inércia, garantindo-lhe continuidade para todo o sempre, a menos que novamente 
interfira a lei do acaso. Em face do infinito e da eternidade, esbarra o homem no 
impenetrável, resultante, na opinião de Camus, do encontro da razão, eficaz, porém 
limitada, com o inexplicável que nos envolve. 
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volátil) anela deixar o mundo terrestre “das impurezas” para elevar-se continuamente 

e ascender aos reinos magnânimos, onde habitam o criador primordial e seus 

tesouros resplandecentes. Esse “voo anímico” significa, antes de qualquer coisa, 

que o homem deve deixar para trás as coisas profanas ligadas à matéria et caterva, 

ao seu próprio corpo sensorial – o que implica, necessariamente, sofrimento; ou, ao 

menos, um elevado grau de desprendimento – e através de um grande esforço de 

sutilização espiritual – que requer, na maioria das vezes, contínuo aprimoramento, 

ter acesso àquilo que é destinado aos iniciados, ou seja, participação direta com a 

divindade. 

Scholem (1995, p. 6), citando o estudo feito por Rufus Jones, define essa 

religião mística nestes termos: 

 

É a religião no seu estágio mais vivo, agudo e intenso. Tomás de 
Aquino define o misticismo brevemente como Cognitio dei 
experimentalis, o conhecimento de Deus pela experiência. Ao usar 
este termo, ele se apoia fortemente, como muitos místicos antes e 
depois dele, nas palavras do Salmista (Salmos 34, 8): “Provai e vede 
que o Senhor é bom”. É este provar e ver, não importa o quão 
espiritualizado ele venha a tornar-se, que o místico genuíno deseja. 
Sua atitude é determinada pela experiência fundamental do eu íntimo 
que entra em contato imediato com Deus ou com a realidade 
metafísica. 

 

Não obstante a importância da caracterização da religião mística em termos 

genéricos – e que nos ajuda a ter uma compreensão mais acurada sobre a 

especificidade do conceito – devemos, para a continuidade de nosso estudo e na 

busca conceitual pelo Deus Absconditus, circunscrevermo-nos, a partir de agora, à 

mística judaica stricto sensu. 

O termo historicamente definido para falarmos em mística no judaísmo é 

Cabala. Trata-se de um movimento que teve origem nos séculos XII e XIII, no sul da 

França e na Espanha, passando por uma reinterpretação no advento do 

renascimento da Palestina Otomana, no século XVI, e posteriormente amplamente 

divulgado pelo hassidismo do século XVIII.85 
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 Segundo Marçal (2012, p. 73), há três tipos históricos da cabala: 

[...] teórica, meditativa e mágica. A primeira divisão trata da dinâmica espiritual e se 
concentra, basicamente, no Zohar. Neste tratado temos a análise cabalística para o 
mundo fenomênico – as dez Sephiroth –, a estrutura da alma e dos anjos. A segunda 
categoria trata do uso dos nomes divinos através de meditação e que traz em seu lastro 
a maioria dos textos publicados sobre Cabala. A terceira categoria está estritamente 
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Para Moshe Idel (2000, p. 19), a Cabala pode ser definida historicamente em 

duas etapas principais: 

 

[...] o espanhol, do início do século XIII até 1492, quando os judeus 
foram expulsos da Espanha e o Safediano que floresceu em meados 
do século XVI. Os mais importantes sistemas cabalísticos foram 
compostos num ou noutro desses centros e dali se irradiaram por 
todo o mundo judaico. 

 

Scholem, por seu turno, insiste em atribuir à Cabala uma permanência 

temporal ampla, chegando mesmo a argumentar sobre a sua vigência, ainda que 

transformada, na Era Moderna. Assevera o historiador das religiões: 

 

O que é o misticismo judaico? Porque agora a questão é essa: o que 
deve ser considerado como característica geral do misticismo dentro 
do quadro de tradição judaica? Cabala, cumpre lembrar, não é o 
nome de um certo dogma ou sistema, mas antes o termo geral 
atribuído a todo um movimento religioso em si. Este movimento, com 
cujas etapas e tendências precisamos familiarizarmo-nos, tem-se 
desenvolvido desde os tempos talmúdicos até os dias de hoje; seu 
desenvolvimento foi ininterrupto, embora, de forma alguma uniforme 
e muitas vezes, dramático. (SCHOLEM, 2002, p. 20) 

 

Portanto, segundo os autores citados, podemos dizer que a Cabala 

representa a pedra angular da tradição judaica e que se preocupa essencialmente 

com as coisas divinas – ou, melhor dizendo, com a re-união das coisas divinas. Essa 

tradição, como já acentuamos, tem um caráter de iniciação e está destinada a 

habilitar certo número de “homens em contínuo processo de sutilização” a 

compreender o significado último da lei, Torá86 – a Lei, que equivale aos cinco 

primeiros livros do Antigo Testamento cristão.87 

                                                                                                                                                                             
ligada à segunda. Trata-se do uso de “sinais, encantamentos e nomes Divinos através 
dos quais se poderá influenciar ou alterar os eventos naturais”. 

Neste subtópico, para o estudo desta tese, circunscrevemo-nos ao estudo da cabala teórica. 

86
 Para Scholem, os misticismos – o cristão, o muçulmano ou o judaico – estão umbilicalmente 

vinculados a uma corrente ou denominação religiosa própria. Portanto, a cabala pertence a uma 
manifestação fundamentalmente mística circunscrita ao judaísmo. Quanto ao caráter “seletivo” 
daqueles eleitos para penetrar nos segredos divinos, consultar o estudo feito por Yitzhak Baer (1981). 

87
 Heller (2011, p. 60) percebeu algo importante no desenvolvimento da mística judaica: é que a 

experiência direta com a divindade, reivindicada pelos cabalistas, inevitavelmente entra em choque 
com os valores institucionais estabelecidos: 

O caráter transgressor dos cabalistas ao longo de toda a história judaica está, 
exatamente, não na prática do misticismo, mas na contestação velada ou aberta ao 
judaísmo rabínico, especialmente das regras, padrões e limites da religião oficial. Em 
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Realcemos, na continuidade de nossa investigação, outro dado de grande 

importância: a noção complexa da linguagem para o cabalista. Segundo a tradição 

religiosa-mística judaica, o entendimento da linguagem guarda um lugar central no 

“Corpus Symbolicum” das criações humanas, na medida em que nos possibilita 

reconhecer duas coisas: em primeiro lugar, a inadequação de toda a palavra para 

expressar a experiência com o divino, daí a dificuldade do discurso racional em 

descrever a “sutilização anímica” pela qual passa o homem em busca dos “segredos 

guardados nos céus”. 

Mas, por outro lado, o reconhecimento de que a linguagem é, 

essencialmente, um atributo dessa mesma divindade que, continuamente, aspira vir 

à claridade, pois: 

 

[...] a linguagem alcança Deus porque vem de Deus. A linguagem 
comum do homem cuja função primordial é, na verdade, apenas de 
caráter intelectual, reflete a linguagem criadora de Deus. Toda a 
criação – e este é um princípio básico para a maioria dos cabalistas – 
é, do ponto de vista de Deus, nada mais que uma expressão de Seu 
Ser oculto que começa e termina por dar a si próprio um nome, o 
sagrado nome de Deus, ato perpétuo da criação. Tudo o que vive é 
uma expressão da linguagem de Deus – e o que pode a revelação 
em última análise revelar senão o nome de Deus? (SCHOLEM, 1995, 
p. 19) 

 

Ora, como lidar conceitualmente com essa aparente antinomia: o fato da 

linguagem não poder descrever a experiência do místico e, ao mesmo tempo, a 

constatação de que ela é, essencialmente, um atributo divino e, logo, capaz de 

proporcionar aos homens acesso aos mistérios sobrenaturais? 

O cabalista resolve este problema de duas formas: 

1. Reconhecendo os limites de toda a palavra humana e, consequentemente, 

abandonando o discurso racional como forma de entendimento da experiência 

mística; opta o cabalista, assim, por descrever a viagem anímica por meio de 

outras formas de comunicação, principalmente aquelas ligadas à percepção. 

Scholem explica essa linguagem: 

 

[...] por ser despida de forma a experiência mística como tal, não há, 
em princípio, limites às formas que ela pode assumir. Ao iniciarem 

                                                                                                                                                                             
outras palavras, a transgressão não reside no misticismo em si, mas na sua relação com 
o que ele não é. No caso, o judaísmo rabínico. 
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seu caminho, os místicos tendem a descrever sua experiência em 
formas derivadas do mundo da percepção. [...] quase todos os 
místicos de nosso conhecimento retratam essas estruturas como 
configurações de luzes e sons [...], pois luz e som, e até o nome de 
Deus, são apenas representações simbólicas de uma última 
realidade que é informe, amorfa. (SCHOLEM, 2002, p. 15) 

 

2. Criando uma metáfora onde a linguagem se parece com chaves personalíssimas 

que possibilitam, cada uma à sua maneira, o entendimento dos caminhos 

divinos. 

Isto quer dizer que a essência da linguagem para o homem místico, esse 

atributo de Deus, não é algo genérico dado a toda a criatura humana de maneira 

homogênea, mas uma mensagem divina destinada especificamente a cada homem, 

na singularidade de seu contato e amor com as coisas celestiais.88 

Entretanto, esse “chamamento dos céus” possui ainda outra característica 

fundamental: a contundência da experiência com Deus acaba por alterar fortemente 

o que poderíamos chamar de “a subjetividade” da pessoa religiosa. Essa radical 

transformação afetiva e física, por conseguinte, acaba gerando no místico um 

sentimento de “castidade religiosa”. 

Scholem comenta, a respeito da “dessubjetivização mística”: 

 

[...] os cabalistas, no entanto, não são amigos da autobiografia 
mística. Pretendem descrever o reino da divindade e outros objetos 
de contemplação de maneira impessoal, queimando, por assim dizer, 
as pontes atrás de si. Gostam da descrição objetiva e detestam todo 
engrandecimento na exibição de suas próprias pessoas. A riqueza 
vocabular de que dispõem no seu respectivo campo não é de modo 
algum inferior à de seus confrades autores autobiográficos. Mas é 
como se fossem embaraçados por um sentimento de vergonha, por 
uma especial castidade religiosa. (Idem, 1995, p. 17) 

 

                                                        
88

 Marthe Robert, corroborando a tese de Scholem sobre o Kafka herético (ao menos neste sentido), 
nota que a sua linguagem é um reconhecimento das fraquezas humanas para atingir o verdadeiro, o 
puro e o belo. Diz a tradutora francesa: 

A mentira experimental através da qual Kafka continua a sua operação poética encontra 
naturalmente a maior força demonstrativa nas imagens e nas palavras. Como a arte de 
que é o instrumento, a linguagem efetivamente nada pode dizer acerca da verdade. 
Ligada por um compromisso paradoxal a algo que lhe recusa e de que permanece 
sempre separada, não pode assumir a sua função senão recorrendo ao disfarce, ao 
estratagema, ao subterfúgio. Impedindo-a de ir diretamente ao seu fim, a verdade obriga-
a a um longo desvio, lança-a numa estrada interminável onde ela se extravia, se perde, 
se enterra. É assim que, desejando o verdadeiro, o puro, o imutável, fica solidamente 
retido no fundo do falso, do ilusório e do impuro. (ROBERT, 1963, p. 104) 
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Gostaríamos de finalizar essa introdução à mística judaica com as duas 

características de sua linguagem simbólica: o uso de imagens, aludindo ao poder da 

luz, e à potência do som, para desvelar o cerne da experiência e também a 

descrição do despedaçamento psicológico, a transmutação do “eu”, resultante do 

anelo da criatura humana por ascender ao “esplendor das coisas do alto”.89 

Essas características da Cabala deverão ajudar-nos a argumentar, no final 

deste capítulo, sobre a consistência e a importância da tese propugnada por 

Scholem. Entretanto, para compreender mais acuradamente o universo do judaísmo 

místico e o Deus Ein-Sof, será necessário que estudemos mais de perto o livro do 

Zohar e o movimento nascido na Polônia do século XVIII, conhecido por hassidismo. 

 

 

2.1 O Zohar 

 

O Zohar, livro do esplendor, é formando por um conjunto de textos que 

versam, sobretudo, sobre os mistérios de Deus; teria sido escrito, segundo Scholem, 

na Espanha do século XIII pelo Rabino Moisés de Leon – Mosche Bem Shem Tov. 

Pertence à tradição da Cabala, mas tem uma característica fundamental: é formado 

por comentários de fácil compreensão popular e concebido em uma linguagem com 

alto teor simbólico, afastando-se, neste sentido específico, de certo aristocratismo 

(os segredos de Deus reservados aos iniciados) do misticismo tal como vimos na 

seção anterior. 

                                                        
89

 Citati (2001, p. 19-20), refletindo sobre a correspondência de Kafka, nota a anulação da 
“subjetividade” como uma das mais fortes características de sua sensibilidade religiosa. Afirma Citati: 

[...] as cartas a Oskar Pollak são as primeiras obras primas de Kafka. Reina aí uma 
passividade contemplativa, rendida à inexorabilidade das coisas; uma extenuação sem 
reservas, que leva o jovem Kafka a tornar-se o lugar desmedido e vazio onde se 
deposita o mundo; e uma espécie de tranquila destruição do eu. [Diz Kafka:] “Já te deves 
ter apercebido que estou a passar aqui por um período singular, e tinha necessidade de 
um período assim, durante o qual fico deitado em cima do muro de uma vinha e fixo as 
nuvens de chuva que não querem ir embora ou os vastos campos que se tornaram ainda 
mais vastos quando se tem nos olhos um arco-íris, ou então sento-me na horta conto às 
crianças... historietas ou construo castelos de areia, ou jogo às escondidas, ou entalho 
mesinhas que – Deus é testemunha – nunca me saem bem. Tempo singular, não é 
verdade? De vez em quando, vou pelos campos, agora escuros e melancólicos, com os 
arados abandonados, que, no entanto, enviam lampejos prateados quando, apesar de 
tudo, o sol aparece tardiamente e lança sobre os sulcos a minha sombra esguia (sim, a 
minha sombra alta; quem sabe se com ela não atingirei o reino dos céus?) [...]”. 
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De fato, Scholem refere-se ao Zohar como saber oriundo da fé popular ou 

um saber teosófico: 

 

[...] significa uma doutrina mística, ou escola de pensamento, que 
pretende perceber e descrever os misteriosos modos de atuar da 
divindade, talvez acreditando também na possibilidade de absorver-
se em sua contemplação. A teosofia postula uma espécie de 
emanação divina pela qual Deus, abandonando seu repouso auto-
suficiente, desperta para a vida misteriosa; além disso, afirma que os 
mistérios da criação refletem a pulsação desta vida divina. 
(SCHOLEM, 1995, p. 290) 

 

Charles Mopsik, entretanto, concordando em termos gerais com a definição 

proposta por Scholem, adverte-nos de que a origem do Zohar pode suscitar dúvidas 

tanto no que concerne às datas de seu aparecimento, bem como na precisão sobre 

a autoria dos textos. Neste sentido, assevera Mopsik sobre os estudos feitos por 

Scholem: 

 

[...] esse grande estudioso, falecido em 1982, confirmou os 
resultados de seus predecessores, provando a atribuição da 
totalidade do Zohar a Moisés de Leon (fora as partes intituladas 
Raaia Mehemna e Tikunei Zohar, obras, segundo ele, de um 
discípulo do mesmo cabalista). Assim, pôde precisar as datas de sua 
redação, que foi levada a cabo entre 1275 e 1286. Não obstante, I. 
Tishby, um colega de Scholem, embora aprovando o essencial de 
suas conclusões, propôs uma data mais tardia e, a seu ver, poder-
se-ia estimar, de um modo mais seguro, que o Zohar teria sido 
redigido a partir do ano de 1293. As coisas pareciam dever ficar 
nisso, quando, por ocasião de um colóquio consagrado ao Zohar e à 
sua época, que se realizou em 1988, em Jerusalém, uma 
intervenção, agora publicada, causou sensação. Um jovem 
pesquisador, que já era autor de um léxico do Zohar reconhecido por 
todos como um instrumento precioso, e de numerosos artigos, 
professor da Universidade Hebraica, tentou retomar a questão da 
redação do Zohar em uma nova perspectiva. Optando por perguntar-
se “como” sua redação desenrolou-se de preferência a “por quem” 
ela foi produzida, Yehuda Biebes mostrou que, mesmo se R. Moisés 
de Leon for o autor de uma parte importante do texto, outros autores 
intervieram no acerto final e, sobretudo, sustentou a ideia de que 
Moisés de Leon não foi senão, no máximo, a cavilha mestra de um 
grupo de cabalistas castelhanos, cujas abordagens singulares se 
refletem no corpo da obra. (MOPSIK, 2008, p. 285-286) 

 

Um dos aspectos cruciais da Cabala, quando reflete sobre as dificuldades 

em compreender as coisas divinas, é a observação de que ao falarmos sobre Deus 

e seu significado profundo devemos levar em conta duas características 
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fundamentais: a primeira é que existe um Deus absolutamente incognoscível, logo, 

impossível de ser apreendido por qualquer categoria humana ligada à racionalidade 

e ao “Corpus Symbolicum” da linguagem. Esse, propriamente falando, é o Deus 

Absconditus, que enseja o título desta nossa pesquisa, aquele que não pode sequer 

ser concebido pelo pensamento – o Deus que habita os abismos de sua inexistência 

– para usar uma expressão poética sugerida pelos cabalistas do século XIII 

(SCHOLEM, 1995, p. 14). Sua essência é, portanto, indevassável (Ein-Sof). 

Por outro lado, há a irradiação dos atributos divinos, ou seja, o Deus que se 

revela aos homens e, desta forma, estabelece contato com o intelecto e a linguagem 

humana. Nas discussões dos especialistas da Cabala tem-se insistido no fato de 

que o Ein-Sof e os atributos de sua revelação, na realidade, formam um só Ser. 

Mas, devido à necessidade de se sublinhar a incognoscibilidade do Deus 

Absconditus, comete-se, por vezes, o erro de compreender a Cabala como se fosse 

dualista, como se concordasse com a existência de duas divindades. 

Scholem resume a questão nos seguintes termos: 

 

Nenhuma criatura pode visar ao Deus desconhecido, oculto. Em 
última análise, toda cognição de Deus é baseada numa forma de 
relação entre Ele e sua criatura, isto é, numa manifestação de Deus 
em algo mais, e não em uma relação entre Ele e Ele próprio [...]. 
Segue-se que, enquanto o Deus vivo, o Deus da religião de quem 
estes escritos são testemunha, tem inumeráveis nomes – os quais, 
de acordo com os cabalistas, lhe pertencem por sua própria natureza 
e não como resultado de uma convenção humana – O Deus 
Absconditus, O Deus escondido em si mesmo, pode ser nomeado 
antes num sentido metafórico e com o auxílio de palavras, 
misticamente falando não são nomes reais [...]. O Deus oculto de 
quem nada sabemos e o Deus vivo da revelação e da experiência 
religiosa são um e o mesmo. [...] toda a energia da especulação 
cabalística “ortodoxa” é dedicada à tarefa de escapar das 
consequências dualistas; de outra maneira, eles não poderiam ter-se 
mantido dentro da comunidade judaica. (Ibidem, pp. 13; 14; 15) 

 

Esta citação tem grande importância para o prosseguimento desta nossa 

pesquisa porque devemos realçar o fato de que, ao falarmos sobre o Ein-Sof ou o 

Deus Absconditus, devemos considerar que a única maneira de mencioná-lo e 

sugerir sua “presença”, sem perder de vista a absoluta alteridade constitutiva de seu 

Ser, é fazendo uso da linguagem simbólica, vale dizer: de artifícios linguísticos que 



125 
 
nos permitam falar do que permanece oculto às categorias gerais do entendimento 

humano90. 

Felix Weltsch argumentou ser a linguagem poética o âmago expressivo de 

que se valeu Kafka para falar de questões religiosas: 

 

[...] não era um pensador no sentido sistemático, mas tão pouco uma 
natureza religiosa no sentido positivo, era tudo isso enquanto poeta. 
Escrever era sua paixão, a criação literária continha a sua única 
possibilidade de felicidade. O problema religioso só encontrava 
expressão, para ele, numa forma poética. (apud ROBERT, 1963, p. 
274) 

 

Outro tópico importante para que compreendamos o Zohar é a sua 

concepção das emanações divinas chamadas de Sefirot, regiões celestiais nas 

quais o místico tenta penetrar para aproximar-se das regiões ocultas onde Deus 

guarda o esplendor de sua luz.91 

Destarte, o livro do Zohar postula haver dois mundos, ainda que ambos 

pertençam à mesma substancialidade divina; são eles: 

 

[...] um mundo primário, o mais profundamente oculto de todos, que 
permanece insensível e ininteligível a todos, exceto Deus, o mundo 
do Ein-Sof; e, em segundo lugar outro, ligado ao primeiro, que torna 

possível conhecer Deus e do qual a Bíblia diz: “Abri as portas para 
que eu possa entrar”, o mundo dos atributos. Os dois, na realidade, 
formam um, do mesmo modo – para usar um símile do Zohar – que o 
carvão e a chama; isto é, o carvão existe também sem a chama, mas 
seu poder latente se manifesta apenas em sua luz. Os atributos 

                                                        
90

 Em nosso estudo sobre o poeta romântico Hölderlin e a obra Eu e Tu, do filósofo místico judaico 
Martin Buber, argumentamos ser a poesia o lócus primordial para nos aproximarmos mais 
diretamente das coisas divinas, pois: 

[...] o ponto de inflexão em que o tu eterno e a palavra poética se encontram está 
justamente na capacidade de este Tu eterno romper e ultrapassar a gramática fastidiosa 
da vida. Pela palavra poética essa gramática prisioneira do mundo cede lugar a outra 
linguagem inaugural, aquela que contempla e acolhe o espírito divino: “pois só ele 
soprando sobre a argila pode criar o homem”. (OYAKAWA, 2010, p. 170) 

91
 Devemos destacar uma observação em relação ao uso do termo Absconditus. Estamos cônscios 

de que a mística judaica, quando conceitualiza o Ein-Sof, refere-se a algo irrepresentável ao ser 
humano e, portanto, não poderíamos dizer que esse Deus oculto “mostra a sua face” ou dá-se a 
conhecer através das potências acústicas ou das irradiâncias da luz. Quando falamos dessas 
manifestações de Deus, já não falamos, decerto, do Absconditus que permanece repousando em si 
mesmo. Entretanto, como já destacamos, o místico também sente essa mesma dificuldade em 
expressar a sua experiência com relação ao mistério, que permanece desde sempre refratário ao 
conhecimento humano. Portanto, quando nos referirmos ao Deus Absconditus, estamos, na 
realidade, falando de suas manifestações, estas sim passíveis de indicações simbólicas. 
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místicos de Deus são semelhantes a mundos de luz nos quais a 
natureza escura do Ein-Sof se manifesta. (SCHOLEM, 1995, p. 233) 

 

O Deus oculto, saindo de si mesmo, sofrendo de uma “desordem interna”, 

chamada pelos cabalistas de “nada místico”, emana-se nas Sefirot. Os mistérios das 

Sefirot são constantemente interpretados pelo místico, que precisa saber, desde 

logo, que a palavra “santa saída do nada místico”, e que dá origens às emanações, 

não pode ser desvelada por uma só verdade, acabada e irretorquível, mas por 

múltiplas possibilidades de entendimento, as quais os homens, em sua imensa 

pluralidade, têm acesso, ainda que todas as interpretações só possam tocar uma 

“franja” da verdade. 

Nesta senda argumentativa, observa Scholem que: 

 

[...] as dez Sefirot constituem a mística árvore de Deus, ou árvore do 

poder divino, representando cada uma um ramo, cuja raiz comum é 
desconhecida e desconhecível. Mas o Ein-Sof é não só a raiz oculta, 
raiz de todas as raízes, como também a seiva da árvore; todo o ramo 
que representa um atributo existe não em si mesmo, mas em virtude 
do Ein-sof, O Deus oculto. E esta árvore de Deus é também, por 
assim dizer, o esqueleto do universo; ela cresce por toda a criação e 
espalha seus ramos por todas as suas ramificações. Todas as coisas 
mundanas e criadas existem porque algo do poder das Sefirot vive a 
atua nelas. (Ibidem, p. 240) 

 

Para Moshe Idel, há divergências entre os cabalistas quando discutem se as 

Sefirot formam esse esqueleto do universo, como aludiu Scholem, ou se também 

pertencem à alma do místico que acolhe a presença das emanações divinas na 

busca teosófica pelo contato com o Ser. 

Idel, citando uma epístola escrita por R. Schem Tov Ibn Gaon, nota que a 

essência da Reschit, da palavra que engendrou toda a criação, possui um símile, 

uma cópia perfeita na própria alma humana. Assim, o universo exterior e a alma 

mística do cabalista poderiam se identificar em um mesmo Deus revelado. 

As Sefirot são formadas sob os mesmos princípios de simplicidade que tanto 

dá vida ao homem como à criação. E a aparente separação entre ambos não deve 

ludibriar o entendimento teosófico do místico, porque o projeto divino, desde que se 

revelou, visa manter e perpetuar a união cósmica, a harmonia de tudo que gravita 

em torno de seu nome santo. 

Neste sentido é que pôde observar que as Sefirot: 
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[...] são a essência de Deus, como os elementos do homem estão 
dentro do homem. Compreendei, pois a isso referia-se Ezequiel, ao 
dizer “sobre esta forma de trono, bem no alto, havia um ser com 
aparência humana, a imagem de toda a glória”. [...] pois todas essas 
Sefirot são forças separadas, da maior simplicidade, e são todas uma 

só glória, sem nenhuma divisão ou separação, exceto por meio das 
ações que chegam a nós a partir delas. Todas estas Sefirot foram 
criadas por Deus, abençoado seja o seu nome, para a sua glória, 
uma harmonia é formada a partir delas, e todas são chamadas de 
“alma” e Deus – “alma de todas as almas”. (IDEL, 2000, p. 205) 

 

Não nos cabe, aqui, discutir esse problema mais pormenorizadamente, mas 

devemos observar que o importante para o desenvolvimento deste nosso estudo é 

que essa concepção mística-cosmogônica procura acentuar o fato de que todas as 

coisas criadas possuem, em si mesmas, uma parte revelada do Ein-Sof e, assim, 

são intrinsecamente divinas por estarem envolvidas em um mesmo continuum, 

fautor da vida. 

Idel assegura, portanto, que o modelo cabalístico: 

 

[...] é um sistema dinâmico, em que processos de interação entre tais 
poderes e eles próprios, e entre atividades religiosas humanas e 
alguns desses divinos poderes são a quintessência para os reinos 
quer divinos quer humanos. 
Alguns dos cabalistas pretendiam que as dez Sefirot formavam a 
divina essência e, como consequência, que o divino é um sistema 
complexo, enquanto outros consideravam que tais poderes são os 
instrumentos da divina criação: criação, revelação e providência, ou 
os vasos que medeiam a presença do divino nos domínios do 
extradivino. Um número menor de cabalistas pretende que essas 
Sefirot constituem a divina presença no mundo, ao passo que alguns 
supõem a presença dos mencionados poderes dentro da alma 
humana. Na maioria dos casos, o surgimento do sistema das dez 
Sefirot, a partir do reino superior, é descrito em termos de emanação, 
em hebraico Atzilut, ou de expansão, hitpaschetut, processos que 
criam certa forma de cadeia, schlschelet, entre o mais alto reino 

divino e os mundos mais baixos que são produzidos pelas Sefirot. 
(2008, p. 20-21) 

 

As dez manifestações das Sefirot são, deste modo, apresentadas da forma 

seguinte (SCHOLEM, 1995, p. 238): 

1) Keter-Elion: a “suprema coroa” de Deus; 

2) Hochmá: a “sabedoria” ou ideia primordial de Deus; 

3) Biná: a “inteligência” de Deus; 

4) Hessed: o “amor” ou misericórdia de Deus; 
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5) Guevurá ou Din: o “poder” de Deus, que se manifesta principalmente como o 

poder de julgamento e punição severos; 

6) Rahamim, a “compaixão” de Deus, à qual incumbe a tarefa de mediar entre as 

duas Sefirot anteriores; o nome Tiferet, “a beleza”, só é usado raramente; 

7) Netzach: a “consciência duradoura” de Deus; 

8) Hod: a “majestade” de Deus; 

9) Iessod: a “base” ou “fundação” de todas as forças ativas em Deus; 

10)Malkut: “reino” de Deus, comumente descrito no Zohar como a Knesset Israel, 

o arquétipo místico da comunidade de Israel, ou como a Schehiná. 

As Sefirot representam a “face mística” de Deus, ou seja, a interioridade 

divina que se desoculta (o nada místico), por meio de suas emanações, para 

plasmar todo o ser criado. Podemos dizer que esse momento primordial em que o 

Ein-Sof sai de seu recolhimento indevassável e permite-se ser conhecido na face 

revelada do universo; esse processo divino pode ser concebido, assevera a leitura 

do Zohar, como um ato de linguagem. Isto significa que cabe ao cabalista 

reconhecer os santos nomes de Deus através das Sefirot. É destinado a ele, através 

dos exercícios espirituais, em seu processo de sutilização anímica, identificar o 

alfabeto escrito por Deus selado nas miríades de toda a criação. 

Na tradução alemã realizada por Scholem92, podemos acompanhar, 

poeticamente, o nascimento da primeira palavra da criação: 

 

[...] no início, quando a vontade do Rei começou a atuar, ele gravou 
sinais na aura divina. Uma chama escura jorrou do recesso mais 
íntimo do mistério do infinito, do Ein-sof, como uma névoa que se 
forma a partir do informe, cingida no anel desta aura, nem branca, 
nem preta, nem vermelha, nem verde, e de nenhuma cor qualquer. 
Mas, quando a chama começou a assumir tamanho e extensão, 
produziu cores radiantes. Pois no centro mais profundo da chama 
uma fonte jorrou da qual se verteram flamas sobre tudo abaixo, 
oculto nos segredos misteriosos do Ein-sof. A fonte irrompeu, no 
entanto não irrompeu inteiramente, através da aura etérea que a 
cercava. 
Era inteiramente irreconhecível até que, sob o impacto de sua 
irrupção, um ponto oculto e supremo fulgiu. Além deste ponto nada 
pode ser conhecido ou entendido, e portanto é chamado Reschit, isto 
é, início a primeira palavra da criação. (SCHOLEM, 1995, p. 244) 

 

                                                        
92

 Die Geheimnisse der Schöpfung, ein kapitel aus dem sohar (Berlim, 1936). 
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Entretanto, e esse é um ponto importante para conhecermos o Zohar, lemos 

no livro do esplendor que a harmonia que assegurava todas as coisas cingidas pelo 

nome de Deus, essa união que fazia coincidir a alma do místico às estruturas das 

Sefirot, perdeu-se com o advento fundamental da expulsão do paraíso, quando o 

cosmos indiviso cedeu lugar à “peruda”, o mundo da separação. 

Com efeito, o homem, que era puramente espiritual, prenhe do sentimento 

divino, por conta do pecado adâmico viu-se agora tomado por um corpo material 

impuro e sujeito às vicissitudes da contínua destruição temporal e dos apetites que, 

não raras as vezes, afastam-no de sua pertença divina, aproximando-o dos outros 

seres animais, dominados pela necessidade de subsistência e realização dos 

desejos físicos.93 

Scholem descreve a questão adâmica, na estrutura geral do Zohar, nesses 

termos: 

 

[...] em seu estado paradisíaco original, o homem tinha uma relação 
direta com Deus, como Moisés de Leão, usando uma fórmula mais 
antiga, frequentemente o expressa: o homem é uma síntese de todas 
as forças espirituais que participam da obra da criação. Ele reflete, 
como vimos, em seu organismo, o organismo oculto da própria vida 
de Deus. Contudo, cumpre notar uma importante modificação: o 
homem era originalmente um ser puramente espiritual. A 
configuração etérea que o circundava e que foi mais tarde 
transformada nos órgãos de seu corpo mantinha com sua natureza 
relação inteiramente diversa daquela que seu corpo mantém agora. 
É ao pecado que ele deve sua existência corpórea, nascida da 
poluição de toda matéria pelo veneno do pecado. O pecado, um 
assunto sobre o qual os místicos judeus foram pródigos numa 
quantidade imensa de especulação, destruiu a relação imediata entre 
o homem e Deus e com isso também, de algum modo, afetou a vida 
de Deus em sua criação. (1995, p. 257-258) 

 

É, sobretudo, devido a essa perturbação entre Deus e sua criação que 

nasce no livro do Zohar, o mito da Schehiná. 
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 À guisa de homologia com essa concepção cabalista, Kafka achava o seu próprio corpo lugar de 
pecados e vida profanada, e essa “mácula da matéria”, supunha ele, impedia-o de aperfeiçoamento 
espiritual. Citati (2001, p. 23) alude ao corpo de Kafka nesse sentido: 

[...] aquele fantasma estava desmembrado, feito em pedaços, era uma amálgama de 
ossos e de nervos que ninguém podia manter juntos. “Se me faltasse”, escrevia, “aqui o 
lábio superior, além o pavilhão da orelha, acolá uma costela ou um dedo, se tivesse 
peladas na cabeça e a cara esburacada, isso não seria ainda contrapeso suficiente para 
a minha imperfeição interior”. 
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Schehiná é identificada como a última das Sefirot, a última emanação de 

Deus (maltuk) e, então, a que possui contato com o mundo humano. 

Iossef Gikatila conta a genealogia do mito e também nos convida a perceber 

que o pecado de Adão acabou por desordenar as regiões cósmicas a ponto de 

engendrar, metaforicamente, “o exílio de uma parte de Deus”. 

 

No início da criação, o âmago da Schehiná encontrava-se nas 
regiões inferiores. E, por estar a Schehiná em baixo, o céu e a terra 
eram unos e perfeitamente harmônicos. As nascentes e os canais 
pelos quais tudo nas regiões superiores flui para as inferiores ainda 
eram ativos, completos e desimpedidos e, assim, Deus enchia tudo 
de cima até embaixo. Mas, quando Adão veio e pecou, a ordem das 
coisas transformou-se em desordem e os canais celestes foram 
quebrados. (apud SCHOLEM, 1995, p. 258) 

 

A Schehiná é-nos apresentada na figura de uma mulher que, por estar longe 

de seu esposo, vestida de andrajos e com os pés dilacerados, erra de lugar a lugar, 

até os confins mais ermos da terra, chorando sua saudade e esperando o 

reencontro com o ser amado. A Schehiná, portanto, simboliza no mito cabalístico, a 

face feminina de Deus, a exilada no mundo. 

Scholem, porém, adverte-nos sobre os vários nomes que o mito adquiriu ao 

longo da história do povo de Israel: 

 

[...] a Schehiná, como a última das Sefirot, torna-se a “filha” que, 
embora seu lar seja a forma da luz, deve vagar em terras longínquas. 
Vários outros motivos ajudaram a completar o quadro da Schehiná 
na forma como foi esboçada no Zohar. Sobretudo, ela era agora 
identificada com a comunidade de Israel, uma espécie de igreja 
universal, que representa a idéia mística de Israel em seu vínculo 
com Deus e sua bem aventurança, mas também em seu sofrimento e 
exílio. Ela é não só a rainha, filha e noiva de Deus, mas também a 
mãe de todo o indivíduo em Israel. Ela é verdadeira Raquel chorando 
por seus filhos. (1995, p. 256) 

 

No mundo pós-adâmico94, em que se vive a distância de Deus, representada 

pelo exílio e consequente sofrimento de Schehiná, cabe ao ser humano restaurar a 

                                                        
94

 Transcrevemos o tratado de Iossef Gikatila, por considerarmos necessário o entendimento da 
origem da queda como consequência do pecado original, versão preponderante no Zohar: 

[...] saiba que a serpente desde o começo de sua criação representou algo importante e 
necessário para a harmonia, enquanto permaneceu em seu lugar. Ela era um grande 
servidor que foi criado para carregar o jugo do domínio e do serviço. Sua cabeça 
sobrepujava as alturas da terra e sua cauda atingia a profundeza do inferno, pois em 
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harmonia perdida, acolhendo a “noiva exilada de Deus” em seu choro e desespero, 

seja chamando pela sua presença na ritualística da fé – nas mitzvot e nas preces –, 

como também em Tikun, em atos concretos que ajudem na redenção (apocatástase) 

deste mundo a que estamos, como irmãos, destinados a viver. 

Por conseguinte, lemos no Zohar, todos os seres humanos estão apartados 

de Deus desde o pecado adâmico; são seres desterrados, buscando transcender a 

sua congênita e terrível solidão, igualando-se à Schehiná, vagando nas sombras do 

mundo. 

Mônica Cromberg nota este aspecto no livro do esplendor: 

 

[...] o homem também é um desterrado, também está no exílio 
(Galut). A Shehiná, segundo o mito, “acompanha a raça humana 

expulsa do paraíso, ou Israel banida de seu país”, após a destruição 
do templo de Jerusalém, e erra com ele sobre a terra, acompanha-o 
em sua queda. O homem seria por definição um estrangeiro, “como 
um homem que vem de longe, de sua cidade natal”. Ele não se 
importa com honra ou com qualquer coisa para seu bem estar; ele só 
se importa com voltar para sua casa natal. Ele nada pode possuir, 
pois sabe: “isto é alheio a mim, e eu preciso ir para casa”. Nessa sua 
qualidade de forasteiro se torna amigo de outro estrangeiro, por 
causa de sua estraneidade em comum. Assim foi dito do Rabi Zússia 
e seu irmão, Rabi Elimeleh, que durante 3 anos “vagaram pela terra 
a fim de compartilhar da sorte de Schehiná errante e converter a ela 
os homens perdidos”. (2002, p. 135) 

 

Um dos aspectos centrais do mito da Shehiná é a ênfase que o cabalista dá 

à sua condição de intrínseca pobreza. De fato, por estar afastada de Deus e 

vagando errática e saudosa pelo mundo, ela passou a ser identificada com todos 

aqueles que vivem da misericórdia de seus semelhantes. 

                                                                                                                                                                             
todos os mundos tinha ela um lugar adequado e constituía algo extremamente 
importante para a harmonia de todos os níveis, cada qual em seu lugar. [...] esta 
serpente encontrava-se originalmente fora dos muros das santas regiões e estava por 
fora, ligada com o muro externo, pois seu corpo interno conectava-se com o muro, 
enquanto seu focinho se voltava para fora. Não lhe competia vir para dentro, mas seu 
lugar e lei eram produzir de fora da vegetação e da propagação, e este é o mistério da 
árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso advertiu Deus ao primeiro homem 
para que não tocasse na árvore do conhecimento, enquanto o bem e o mal estivessem 
ambos a ela ligados, um por dentro e outro por fora. Ele deveria esperar muito mais, a 
fim de separar mais tarde o prepúcio da árvore, que o primeiro fruto representava. Adão, 
porém, não esperou, tomando prematuramente do fruto e introduziu com isso um “ídolo 
no santo dos santos”, de modo que o poder da impureza penetrou de fora para dentro 
[...] saiba que todas as sobras de Deus, quando se encontram em seus lugares, nos 
lugares que lhe foram atribuídos e predestinados na sua criação, são boas, mas, quando 
se subleva e abandonam seus legítimos lugares, tornam-se más, e por isso reza Isaías 
45:7: “a harmonia produz e o mal cria”. (apud SCHOLEM, 1995, p. 266) 



132 
 

Assim, o mito engendrou um princípio ético, um comportamento normativo 

exigido do Tzadik (o homem santo), que precisa saber identificar a Shehiná na face 

desesperada dos homens pobres, dos abandonados pela justiça humana, aqueles 

que são despidos de orgulho, mas cônscios de sua natureza dependente da 

misericórdia divina. 

Scholem explica-nos essa novidade religiosa: 

 

[...] o Zohar, pela primeira vez na história do judaísmo rabínico, 

coloca ênfase especial na glorificação da pobreza como valor 
religioso. [...] para o místico, os pobres são os vasos quebrados de 
Deus, para citar a metáfora frequente que procuraríamos em vão 
encontrar no velho Midrasch. 
Esta identificação espiritualista dos pobres e dos devotos obtém 
expressão ulterior no fato de Moisés de Leon, para designar os 
pobres, empregar, em seus escritos hebraicos, o mesmo termo que 
usa muitas vezes no Zohar para denominar os místicos, os 
verdadeiros devotos: eles são bnei hehala de-malka, a verdadeira 

corte de Deus. (1995, p. 260-261) 
 

Para sublinhar, com uma parábola, a importância do mito de Schehiná na 

atenção aos desesperados e abandonados da terra, citemos o filósofo Martin Buber: 

 

[...] um discípulo do Rabi de Apt contava: “certa vez assisti a uma 
conversa entre o meu mestre e uma viúva. Ele lhe falava de sua 
viuvez, com palavras de consolo, e assim ela aceitou suas palavras 
com o conforto de sua alma e com elas criou novas forças. Eu, 
porém, vi que ele chorava e eu mesmo tive de chorar; então percebi 
que ele falava com a Shehiná, a abandonada”. (2000, p. 230) 

 

Devemos voltar à natureza sagrada dos deserdados da terra quando formos 

verificar, mais demoradamente, o argumento de Scholem sobre o Kafka místico, no 

final deste capítulo. Entretanto, gostaríamos de destacar alguns pontos capitais do 

livro do Zohar. 

Os seguintes tópicos merecem destaque e serão valiosos para a 

hermenêutica, a posteriori, da obra kafkiana: 

a) A ideia do Ein-Sof, o Deus Absconditus propriamente dito, indevassável 

em seu “santo isolamento”; 

b) O “nada místico”: o processo que desorganiza a quietude divina, 

ensejando a criação das Sefirot; 
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c) A linguagem do místico cabalista: construída através de símbolos e, 

destarte, avessa aos discursos racionais; 

d) E, finalmente, a face feminina de Deus exilada no mundo humano, a 

Shehiná. 

 

 

2.2 O Hassidismo 

 

A reflexão acerca do hassidismo tem como objetivo, nesta pesquisa, 

demonstrar as características fundamentais desse movimento místico que Kafka 

conheceu desde a casa familiar e do qual se aproximou mais entusiasticamente ao 

final da vida.95 

Avaliando os conceitos centrais nos quais os “piedosos de Deus” expuseram 

os seus preceitos religiosos, teremos a oportunidade de apreciar, mais profunda e 

estruturalmente, a hipótese enunciada por Scholem. 

Dos movimentos mais conhecidos na longa tradição do misticismo judaico, o 

hassidismo polonês foi fundado em meados do século XVIII, por Israel Baal Schem 

(mestre do santo nome). 

Essa escola de pensamento religioso teve grande ascendência entre os 

judeus, notadamente entre os mais humildes que viviam na Rússia e em grande 

parte da Europa Eslava. Dentre as características que mais marcaram o hassidismo 

polonês, devemos destacar, seguindo a interpretação de Scholem, quatro 

fundamentais, segundo a interpretação de Scholem (1995, p. 380): 

1) Uma explosão de entusiasmo religioso original, um movimento de 

revivescência religiosa que derivou sua força do povo; 

2) A relação do verdadeiro iluminado, que se torna um líder popular e o centro 

da comunidade, para com os crentes cuja vida ele centraliza em volta de sua 

personalidade religiosa. Esta relação paradoxal levou ao desenvolvimento do 

Tzadikismo; 

                                                        
95

 Enrique Mandelbaum (2001) analisa, em sua tese doutoral, a relação de Kafka com o judaísmo, 
especialmente com o movimento hassídico. Também Dora Diamant (2013), a última namorada de 
Kafka, conta-nos do entusiasmo crescente de Kafka pela mística haurida das práticas religiosas 
advindas dos “Ostjuden”, os judeus do Leste Europeu. 
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3) A ideologia mística do movimento provém da herança cabalística, mas suas 

ideias recebem uma feição, com uma inevitável tendência para a inexatidão 

terminológica. 

4) A contribuição original do hassidismo ao pensamento religioso está ligada à 

sua interpretação dos valores da existência pessoal e individual. Ideias gerais 

tornam-se valores individuais éticos. 

Tentemos explicar mais acuradamente os tópicos acima descritos por 

Scholem, com a intenção de deixar bastante claros os meandros pelos quais o 

hassidismo foi considerado um movimento controverso não apenas no seio do 

judaísmo rabínico, como também em sua faceta mística, a Cabala. 

Uma das considerações iniciais a serem feitas é que, para o místico 

hassídico, os mistérios de Deus não podem ficar circunscritos apenas aos livros 

sagrados – como no caso do Zohar, estudado na seção anterior –, mas devem ser 

vividos concretamente na realidade do aqui e agora humanos. Ou seja, para o 

místico hassidim é imprescindível o engajamento na realidade presente e a 

realização de ações concretas em todas as atividades humanas nas quais os 

homens labutam pelas suas existências. Deve, portanto, o místico estar em meio a 

toda a gente, nas vicissitudes do trabalho, nas nebulosas da vida familiar, nas 

aflições da carne e do espírito. 

Martin Buber, um dos grandes expoentes do movimento96, sublinha os 

aspectos fulcrais do movimento: 

 

O que o hassidismo procura em relação à Cabala é a 
desesquematização do mistério. O velho-novo princípio que ele 
representa, restaurado numa forma purificada, é o do poder cósmico-
metacósmico e o da responsabilidade do homem: “todos os mundos 
dependem de suas obras, todos esperam e aguardam pelo 
ensinamento e boas ações do homem”. Este princípio, em virtude de 
sua intensidade pura, permitiu ao hassidismo tornar-se um encontro 
religioso, não um novo documento doutrinário. Apenas aqui, tornou-
se um centro de um modo de vida e de uma comunidade. (BUBER, 
1996, p. 24, tradução nossa) 

 

                                                        
96

 A leitura de Buber sobre o movimento hassídico e, principalmente, sua apropriação das histórias 
dos Tzadik têm sido objeto de inúmeras críticas, a principal delas feita por Scholem. Em um ensaio 
escrito no ano de 1963, intitulado A concepção de Martin Buber do judaísmo, Scholem anatematiza a 
interpretação buberiana sobre o hassidismo, chamando-a de “leitura anarquizante religiosa”. No 
âmbito desta pesquisa seria inviável tratar dessa polêmica. Para uma visão sociológica/religiosa 
sobre o tema, vale consultar Michel Löwy (1990, p. 173). 
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Na verdade, um ponto nodal do hassidismo é a sua insistência de que a vida 

dos homens devotos deve estar assentada numa forte presença comunitária, ou 

seja, na concepção de que os encontros humanos, quando cingidos pela “força 

afetiva e na ajuda recíproca na consecução da sobrevivência material”, propiciam ao 

místico a possibilidade de mais facilmente viver o encontro autêntico com Deus. 

Entretanto, aqui nos deparamos com um aparente paradoxo. A ideia de 

comunidade como “lócus divino” contrasta fortemente com outra concepção muita 

cara aos hassidim: a de que, somente na solidão, no profundo da alma daquele que 

deseja participar dos mistérios divinos, é que se pode realmente estar na presença 

de Deus. 

Scholem compreende este paradoxo nos seguintes termos: 

 

A verdadeira originalidade do pensamento hassídico reside aqui e 
em nenhum outro lugar.  Como moralistas místicos, os hassidim 
encontraram o caminho para a organização social. Mais uma vez 
vemos o antigo paradoxo de solidão e comunhão. Aquele que atingiu 
o mais alto grau de solitude espiritual, que é capaz de estar só com 
Deus, é o verdadeiro centro da comunidade, porque ele alcançou o 
estágio em que a verdadeira comunhão se torna possível. O 
hassidismo produziu um manancial de formulações notáveis e 
originais deste paradoxo, fórmula que trazem a marca da mais 
extrema sinceridade, mas que, com a decadência do movimento, se 
tornaram por isso mesmo tanto mais facilmente o cenário para as 
mais sinistras potencialidades de existência santa. Viver entre 
homens comuns e, não obstante, estar só com Deus, falar a 
linguagem profana e, não obstante, haurir a força para viver da fonte 
da existência, da “raiz superior” da alma – eis um paradoxo que só o 
devoto místico é capaz de realizar em sua vida e que o torna o centro 
da comunidade dos homens. (1995, p. 380) 

 

Assim, a comunidade dos homens devotos gravita em torno de uma figura 

carismática – no sentido de ser uma personalidade dotada de fascinação irresistível 

–, o Tzadik, o homem sábio.97 
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 Uma história sobre a luz primeva dá a medida desse “carisma” inerente à sapiência do Tzadik: 

Falou o Rabi Elimeleh: – antes que a alma entre no ar deste mundo, é conduzida através 
de todos os mundos. Ao fim, mostram-lhe a luz primeva que, outrora, quando o mundo 
foi criado, iluminava todas as coisas, e que Deus escondeu mais tarde, quando homem 
se corrompeu. Por que mostram essa luz à alma? Para que, daí por diante, traga em si o 
desejo de alcançá-la e, na vida terrena, se lhe aproxime, grau a grau. E naqueles que a 
alcançam os Tzadikim, neles a luz penetra, irradiando deles, a seguir, para o mundo. E 
por isso é que foi escondida de tempos em tempos. (BUBER, 2000, p. 298) 
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A maneira pela qual o Tzadik conduz a comunidade dos devotos é sempre 

baseada em uma atitude fundamental: na insistência de que Deus está escondido 

nas coisas terrestres, no mundo dos homens vivendo aqui e agora. Logo, seria vã a 

tentativa de encontrá-lo onde ele menos se mostra, nas abstrações das ideias 

humanas, sejam elas de origem filosófico-especulativas, sejam elas nascidas das 

elucubrações teológicas. 

Outro dado fundamental para que prossigamos no entendimento do 

hassidismo é a versão que o movimento dá ao mito de Shehiná que, como vimos, 

tem destaque no livro do esplendor, o Zohar. 

O mito da quebra dos vasos (Shevirat Kelim) e da dispersão das centelhas 

divinas (Birut) constituiu-se, antes dos ensinamentos do Baal Schem, uma parte 

importante na mística de Issac Luria98. 

A quebra dos vasos baseia-se no conto midráshico (compilações de textos 

sobre a Torá) que trata das sucessivas criações e destruições dos mundos. Martin 

Buber99 trata da genealogia do mito: 

 

Segundo o Midrash (Bereshit Rabba sobre o Genesis 1:5 e 1:31), 
Deus criou e descartou muitos mundos antes de criar este; é a isto 
que se refere o verso “Então Deus viu tudo o que fez: de fato, era 
muito bom”. Mas somente a Cabala dá a esta pré-criação um 
significado maior do que o de um aperfeiçoamento gradual. Com a 
“quebra dos vasos”, i.e., os pré-mundos caóticos que não puderam 
suportar a plenitude divina, “as sagradas centelhas” caíram nas 
“cascas”, os demoníacos invólucros que separam, obstaculizam, e 
que sozinhos são o mal. Mas eles caíram para serem elevados: 
visando o trabalho do homem em prol da redenção é que aqueles 
mundos existiram e cessaram de existir. (1966, p. 216, [nota 4]) 

 

Com efeito, esse é um dos aspectos centrais do hassidismo: as centelhas 

divinas estão como que aprisionadas pelas “cascas” (klipot) instauradas em nosso 

                                                        
98

 Issac Luria nasceu em Jerusalém, no ano de 1534, e faleceu em Safed, em 1572. Desenvolveu o 
seu sistema cabalista primeiro no Egito e, posteriormente, em Safed, na Galileia, por volta de 1569. 
Acreditava que as almas dos seguidores poderiam passar por “melhoramentos místicos”, antecipando 
a vinda do Messias. Para o aprofundamento no tema, consultar a obra As grandes correntes da 
mística judaica (SCHOLEM, 1995) 

99
 Ilustremos, aqui, à guisa da fortuna crítica, que durante anos pesquisadores punham em dúvida o 

fato de Buber e Kafka terem se conhecido pessoalmente, mas, segundo Michael Löwy (2005b, p. 
173), eles não apenas se conheceram como também chegaram a trocar cartas: “Kafka visitou o 
filósofo Martin Buber em Berlim, em 1913, e os arquivos Buber, em Jerusalém, possuem sete cartas 
de Kafka para Buber, dos anos 1914-[19]17; três foram publicadas em Martin Buber, Brifwechesel 
[...]. Muitas dezenas de anos mais tarde, Buber se lembrará ainda de sua memorável conversa com 
Kafka sobre a significação do salmo 82 [...]”. 
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mundo físico (Olam há’assah). A ação do homem místico começa por não separar 

as coisas sagradas das profanas, pois tudo o que foi profanado deve – ensinam os 

Tzadikim – ser redimido pela própria intervenção humana. 

Cabe ao hassidim ter a sabedoria necessária para desvelar a face das 

centelhas divinas aprisionadas nas Klipot. Isso porque, segundo o movimento 

inaugurado pelo Baal Shem, mal e bem não se opõem. O mal se refere a alguma 

coisa que ainda não foi redimida; portanto, não possui existência em si mesmo; é, 

por assim dizer, o bem em estado de potência, esperando vir à luz. 

Destarte, é tarefa primordial do místico liberar (Birur) as centelhas 

escondidas nas prisões do mundo físico, porque assim procedendo poderá 

vislumbrar a face da Shehiná (e sua lágrimas resplandecendo em luz), unificando, 

através da redenção (Ihud), o que antes se encontrava fragmentado e disperso na 

vida humana pós-adâmica. 

Cromberg comenta esse mito do hassidismo: 

 

Em tudo que existe no mundo habitam centelhas sagradas, nada 
está vazio delas. Nas ações dos homens também, na verdade, 
mesmo nos pecados que o homem comete habitam centelhas 
sagradas da presença divina. E o que será que as centelhas 
esperam que habita nos pecados? É o retorno (Tshuvá). No 
momento em que retornas por causa do pecado, elevas ao mundo 
mais alto as centelhas que estavam aí. (2002, p. 139) 

 

Na realidade, para o movimento cabalístico do Baal Shem, é essencial que o 

místico passe por um longo processo de depuração interna, a fim de, 

paulatinamente, ir “santificando” o próprio coração e, com isso, iniciar a liberação 

(Birur) das centelhas sagradas prisioneiras no cotidiano da existência. A essa 

intenção sagrada dá-se o nome de Kavaná. 

Elevar as centelhas divinas através da Kavaná demanda desse homem um 

esforço hercúleo, pois deve participar ativamente das coisas do mundo, o “profanum 

vulgus” onde o mal ainda não foi redimido, mas, ao mesmo tempo, não pode deixar-

se seduzir pela aparência das coisas, as cascas (klipot) que escondem as lágrimas 

de luz no rosto de Schehiná. 

Buber atribuiu à Kavaná um ato humano de natureza essencialmente 

libertário: 
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As centelhas sagradas estão por toda a parte. Elas estão nas coisas 
como em fontes seladas; estão encolhidas nas criaturas como em 
cavernas fechadas; elas esperam. E aquelas que habitam o espaço 
esvoaçam ao redor dos movimentos do mundo como mariposas 
loucas de luz, procurando ver em qual deles podem entrar para 
sempre por ele redimidas. Todas esperam ansiosamente pela 
liberdade. (apud CROMBERG, 2002, p. 140) 

 

Scholem faz um epítome do movimento, tecendo duas observações 

importantes acerca da entusiasmada recepção que o hassidismo recebeu no seio da 

judiaria popular vivendo na Europa Eslava. 

Em primeiro lugar, nota que o mito dos vasos quebrados e da Shehiná 

exilada vieram a se transformar nas inovações mais duradouras da mística judaica 

ao longo dos séculos. 

Depois, explica essa grande repercussão popular pelo fato do hassidismo 

ter-se valido de uma linguagem profundamente emocional e, desse modo, anti-

intelectualista em seus ensinamentos religiosos. 

Por certo, a urdidura singular dos contos – símiles do rito religioso – fora a 

maneira fundamental que os Tzadikim encontraram para expor as suas ideias 

religiosas. 

Assevera o historiador das religiões, notando essa característica da 

linguagem mística: 

 

[...] no lugar da dissertação teórica ou, ao menos, lado a lado com 
ela, temos o conto hassídico. Em torno das vidas dos grandes 
Tzadikim, os portadores deste algo irracional que seu modo de vida 
expressava, teciam-se lendas muitas vezes ainda enquanto viviam. 
Trivialidade e profundidades, idéias tradicionais ou emprestadas e 
originalidade verdadeira acham-se indissoluvelmente mescladas 
neste tremendo tesouro de contos, que desempenham importante 
papel na vida social do hassidismo. Contar uma estória dos feitos 
dos santos tornou-se um novo valor religioso, e há nisto algo da 
celebração de um rito religioso [...]. (SCHOLEM, 1995, p. 385-386) 

 

Como já havíamos sublinhado, quando estudamos os albores da linguagem 

na mística judaica, também no caso do hassidismo encontramos a predileção pela 

via simbólica como meio de expressão mais adequado para instaurar o ethos 

religioso na comunidade dos devotos. Essa opção – quer nos parecer – não é 

fortuita ou casual, antes revela uma maneira peculiar de se encarar o diálogo entre 

os homens e a divindade. É que, abdicando da relação causa e efeito, típica da 
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instrumentalidade racional, e trabalhando os paradoxos como veículos narrativos, 

coloca-se sob suspeição a linearidade óbvia das histórias contadas no cotidiano 

profano (começo, meio e fim progressivamente articulados e, portanto, previsíveis). 

O uso da linguagem simbólica, dos paradoxos e do bom humor, dá aos 

contos hassídicos um aparente aspecto de nonsense. É como se a realidade se 

alterasse por completo, “virasse de ponta cabeça”, permitindo ao discípulo o 

exercício da Kavaná em um mundo falsamente ordenado.100 

Como bem observou Scholem, esses contos possuem o inequívoco halo de 

rito religioso, uma vez que convidam a comunidade religiosa a tomar parte, 

efusivamente, nas histórias narradas pelos Tzadikim. 

Essa maneira simbólica de se transmitir o conhecimento das “coisas de 

Deus” parece-nos coerente com a prédica hassídica da elevação das centelhas, 

porque habilita, ao “subverter a gravidade do mundo”, o homem místico a lidar com a 

contingência e o inacabamento intrínseco à existência humana.101 

A título de exemplo, mostremos dois contos hassídicos. O primeiro, 

zombeteiro, mas hassidicamente elucidativo, do Rabi Rafael de Berschad: 

 

[...] está escrito que os orgulhosos renascem sob a forma de abelhas. 
Porque o orgulhoso diz em seu coração: “sou um escritor, sou um 
cantor, sou um professor.” 
E como para todos eles vale o que se diz a seu respeito, isto é, que 
mesmo às portas do inferno não voltam atrás, todos renascem, após 
a morte, sob a forma de abelhas. Estas zoam e zunem: “Eu sou, eu 
sou, eu sou!”. (apud CROMBERG, 2002, p. 42) 

 

E esse outro conto, “subvertendo o encadeamento lógico esperado”, mas 

dando esperanças de que a luz de Schehiná venha a refulgir no espelho do mundo: 

                                                        
100

 Poderíamos nos perguntar se essa estrutura nonsense dos contos hassídicos guarda alguma 
semelhança com os pequenos textos de Kafka, também eles permeados por essa atmosfera de 
“enigmação da realidade”, como analisado por Kuschel. Queremos crer que a semelhança é apenas 
aparente, uma vez que, nos contos hassídicos, por mais desestruturantes que sejam, há sempre um 
télos específico: ensinar ao discípulo a importância da Kavaná. Em Kafka, ao contrário, não há 
nenhuma mensagem explicitamente moral ou religiosa a ser desvelada pelo leitor; apenas sugestões, 
possibilidades, uma miríade de acenos a nos indicar a vastidão das prisões ou o mundo inferior 
(Olam há’assah), a que estamos condenados a viver. Em sua literatura, prevalece o puro nonsense, 
aliás – como teremos a oportunidade de verificar –, uma das características de sua Cabala herética. 

101
 O inacabamento da criatura humana em face do Theos Agnostos (para usar o termo Grego) foi um 

dos tópicos mais relevantes na literatura de Heinrich Von Kleist, a quem Kafka devotava grande 
admiração. Segundo Eduardo Manoel de Brito, “há uma predileção evidente de Kafka [...] pelas 
Anekdoten e pelo textos Micheal Kolhaas (que ele leu umas cem vezes). Kafka afirma ler este último 
como um verdadeiro temor de Deus, ‘Gottesfurcht’ [...]”. (BRITO, 2007, p. 43) 
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– Onde mora Deus? 
Com esta pergunta o Rabi de Kotzk surpreendeu alguns eruditos que 
o visitavam. 
Riram dele: – que estais dizendo?! Pois todo o universo está cheio 
da sua glória! 
Então o Rabi respondeu à própria pergunta: 
– Deus mora onde o deixam entrar. (apud CROMBERG, 2002, p. 
127) 

 

Um último aspecto que gostaríamos de mencionar em nossa excursão sobre 

os ensinamentos do Baal Shem e de sua escola cabalista é a tendência dos 

hassidim a deixar em um segundo plano o rigor sistemático que a aprendizagem 

talmúdica (a lei oral, a doutrina moral e o conhecimento das tradições) exige. 

Podemos, então, depreender da prática hassídica a tentativa manifesta de 

transcender a separação entre o mundo dos eruditos e a vida cotidiana dos devotos 

judeus. 

A comunhão com Deus (Devekut) poderia ser feita também quando os 

místicos estivessem em meio à alegria da vida, participando do ímpeto 

transbordante das danças ou desfrutando da companhia dos amigos e da família 

(Beziehungskraft); enfim, quando tomassem parte, como em uma celebração santa, 

dos mistérios da criação. 

Gostaríamos de resumir as características gerais do movimento, por meio de 

uma citação longa de Martin Buber, que, a nosso ver, não apenas deixa claro o que 

viemos estudando neste subitem desta nossa pesquisa, como também exprime um 

dos legados mais auspiciosos da religião judaica à cultura ocidental: a beleza 

inerente às palavras, quando pronunciadas pela intenção de santificar o que 

permanece profanado. 

Em Histórias do Rabi, Buber esclarece-nos que: 

 

Sem enfraquecer a esperança messiânica, o movimento hassídico 
provocou, tanto nos seus adeptos intelectuais como nas criaturas 
“simples”, uma alegria no mundo como ele é, na vida como ele é, em 
cada hora da vida no mundo, como é essa hora. Sem embotar o 
ferrão da consciência ou amortecer o sentimento do fosso entre a 
figura ideal do homem tal como esta individualidade foi concebida na 
criação, e sua realidade presente, o hassidismo mostrou ao 
indivíduo, partindo de cada tentação, até mesmo de cada pecado, o 
caminho para Deus, “que vive com eles no meio de suas impurezas”. 
Sem diminuir a força obrigacional da Tora, o movimento não só fez 
luzir em todos os mandamentos legados um sentido imediatamente 
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gerador de felicidades, mas chegou a eliminar efetivamente o muro 
que dividia o sagrado do profano, ensinando a executar toda ação 
profana como santificada. [...] se dirigires a força integral de tua 
paixão ao destino universal de Deus, se fizeres aquilo que tens a 
fazer, seja o que for, simultaneamente com toda a tua força e com 
essa intenção sagrada, a Kavaná, reúnes Deus e a Schehiná, 

eternidade e tempo. Para tanto não precisas ser erudito, nem sábio: 
nada é necessário exceto uma alma humana, unida em si e dirigida 
indivisamente para o alvo divino [...] não te aborreças com o teu 
gosto pelos seres e pelas coisas, não permitas apenas que se 
enquiste nos seres e nas coisas, e sim por meio deles avance para 
Deus; não te rebeles contra teus apetites, mas prende-os e ata-os a 
Deus; as tuas paixões, não deve mortificá-las e, sim, deves deixá-las 
agir e repousar sagradamente em Deus. Todos os contrassensos 
com que o mundo te aflige se apresentam a ti para que descubras o 
sentido e, todo contradito que te maltrata o íntimo, espera o teu dito 
para ser revogado. Todo o arqui-sofrimento pede admissão na tua 
fervorosa alegria. 
Tal alegria, porém, não constitui a meta de teu esforço. Ela te é 
atribuída quando te esforças por “alegrar Deus”. A tua alegria 
pessoal se eleva quando nada mais pretendes que a alegria divina – 
nada senão a própria alegria. (BUBER, 2000, p. 77) 

 

Depois de conhecermos os tópicos centrais da mística judaica, tanto no que 

concerne ao livro do esplendor, o Zohar, e o movimento instaurado pelo Baal Shem 

Tov, na Polônia do século XVIII, o hassidismo, podemos tentar responder à hipótese 

proposta por Scholem. Lembremos que, para o historiador das religiões, a obra de 

Kafka guarda uma relação de continuidade com a Cabala. 

Assim, segundo esse ponto de vista, há na obra kafkiana – muito diversa e, 

não raras as vezes, inconclusa – algumas passagens onde divisamos a procura 

mística, ou seja, o anseio pela luz (ainda que disfarçado) por uma comunicação ou 

identificação direta com Deus, ou mesmo a tentativa de desvelar o mistério cingido à 

imanência de sua presença nas coisas terrestres. 

Entretanto, esse anelo pelo mistério – continua o argumento de Scholem –, 

não passaria pelas vias convencionais conhecidas e por nós recenseadas da mística 

judaica. Ao contrário, os textos kafkianos seriam heterônomos e mesmo 

transgressores em relação àqueles ensinados pela tradição, donde o seu caráter 

herético. 

Devemos, antes de qualquer coisa, perguntarmo-nos se temos elementos 

suficientemente consistentes para desqualificar Franz Kafka como sendo um 

cabalista stricto sensu. Sintetizemos os elementos comuns – sem prejuízo, deixemos 
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claro, da especificidade de cada “escola mística”102 do livro do Zohar e do 

hassidismo, a fim de responder à questão acima enunciada. 

Podemos constatar um motivo central, um Tópos, que permeia tanto o livro 

do esplendor quando o movimento do Baal Shem Tov: a saudade de Deus e a 

subversão da ordem cósmica causada pela desobediência humana. 

Com efeito, já tivemos a possibilidade de asseverar que “a Peruda”, a 

separação entre criador e criatura, e a queda do homem (o Adão primordial) obseda 

continuamente Moisés de Leão e os “piedosos de Deus”, os hassidim. 

Destarte, os movimentos procuram ensinar o místico a executar 

continuamente “práticas de purificação”, “meios ritualísticos”, o “Hochamá”, que 

propiciam às potências divinas despertarem do mundo caído (Olam há’assah) e, 

assim, redimir o homem de sua “condição imperfeita”, restaurando a unidade 

celestial e, por conseguinte, refazendo o elo de comunicação com as Sefirot 

conducentes ao Deus Absconditus (Ein-Sof). Neste sentido em particular, o mito da 

Shehiná ganha grande relevância, quando queremos nos referir à possibilidade da 

redenção humana em meio à aparente fragmentação da verdade divina e à 

consequente irrupção do mal no mundo. 

Como vimos no mito hassídico dos vasos quebrados (Shevirat Kelim), cabe 

ao homem, por meio de suas intenções sagradas, a Kavaná, desvelar a face do 

Deus que se oculta no mundo fenomênico, para derruir as cascas (klipot) que não 

nos permitem ultrapassar a aparência do mal e encontrar a verdade do Ser, as mãos 

inconsúteis do Ein-Sof que se revelou através das emanações. 

Este é, quer nos parecer, um dado importante se quisermos compreender o 

substrato essencial da Cabala. Podemos notar um estro otimista nesta visão 

cabalística de mundo (Weltanschauung), uma vez que, como já assinalamos, não 

existe uma antinomia entre bem e mal. O mal, tanto no livro do esplendor quanto no 

hassidismo, é apenas o bem ainda não suficientemente redimido. 

Scholem conta-nos, a propósito, uma alegoria a respeito do bem e do mal 

quando transformados em ira ou misericórdia divina: 

                                                        
102

 Moshe Idel (2000) faz uma análise minuciosa da genealogia da Cabala e das visões gnósticas de 
Cornélio Agripa. Mapeia a passagem do movimento pelo Renascimento e as influências advindas do 
Neoplatonismo, bem como examina as técnicas e as variedades de Devekut no interior do judaísmo 
místico e as vicissitudes hermenêuticas em torno da questão da “Unio Mystica”. Para os interesses 
imediatos de nossa pesquisa – conhecer a Cabala a fim de verificar a hipótese de Scholem –, 
restringimo-nos aos aspectos genéricos do que nos foi legado por Moisés Leon e por Baal Shem Tov. 
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A ira de Deus é simbolizada por sua mão esquerda, ao passo que a 
qualidade da misericórdia e o amor com que está intimamente ligada 
é chamada sua mão direita. A primeira não se pode manifestar sem 
envolver a outra. Assim, a qualidade de julgamento severo 
representa o grande fogo de ira que arde de Deus, mas é sempre 
moderado por sua misericórdia. Quando deixa de ser moderada, 
quando em sua incomensurável explosão hipertrófica se liberta da 
qualidade da misericórdia, então se desprende completamente de 
Deus e é transformada no mal radical, na geena e no mundo escuro 

de Satã. (SCHOLEM, 1995, p. 264) 
 

Se seguirmos a alegoria mais de perto, podemos depreender, por força da 

ilação, a ideia cabalista de que a moderação divina é o exemplo a ser seguido para 

que tenhamos justiça no mundo. Aliás, uma das características dos Tzadikim é a sua 

decantada capacidade de agir segundo o bom senso, ou seja, sob os auspícios do 

equilíbrio e da harmonia que deveriam presidir, afinal de contas, as questões 

humanas relacionadas à moral, principalmente quando institucionalizados nos 

aparatos jurídico-policiais. 

A literatura de Kafka, seguindo ainda a alegoria da moderação divina, pode 

ser representada como a fúria nascida da mão esquerda de Deus. Neste sentido, 

podemos afirmar que se trata de uma literatura “gauche”, ou seja, tem como o centro 

nevrálgico de suas preocupações tudo o que intranquiliza e faz sofrer a criatura 

humana, muito mais susceptível à ira desmesurada e, muitas vezes, 

incompreensível de Deus do que à misericórdia incensada pela cabalista. 

Voltemos, pois, à interrogação inicial: existiriam passagens na obra de Kafka 

onde o desejo místico se evidencie, a ponto de podermos chamá-lo Cabalista? A 

resposta deve ser perempta: não há em Kafka situações onde as personagens 

mostrem anelo pela redenção; e mais: não há, se procurarmos até nas radículas 

textuais, a ideia hassídica da preponderância do bem sobre o mal. 

Efetivamente, desde os primeiros trabalhos que compuseram a coletânea 

denominada Um médico rural (Ein Landarzt) até Josefine, a cantora dos ratos, um 

de seus últimos contos (de 1924), nota-se, ao contrário da prédica cabalista, a 

ubiquidade da contingência, da fragmentação do sentido (o mal como consequência 

do orgulho adâmico), impedindo quase por completo a possibilidade humana de 

conhecer-se a si mesma e, por conseguinte, deslindar as facetas sibilinas do mundo 

ao derredor. 
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Citati, comentando os escritos de Zürau, nota esse vínculo entre 

conhecimento e o mal na obra kafkiana: 

 

Quem possui a reflexão, o espírito analítico, a autoconsciência, a 
consciência do outro, nos aforismos de Zürau, é sempre o mal: o mal 
conhece-se a si próprio e conhece o bem, enquanto o bem jaz na 
suave e obscura indistinção, como assegura a árvore da vida. Não 
precisamos de experiência, como sempre basta ler os primeiros 
capítulos do Gênese. O pecado foi gerado no homem pelo desejo de 
conhecimento: “o que provoca o pecado e o que o conhece são a 
mesma coisa”; e se desejamos ascender da árvore da ciência, esse 
primeiro patamar indispensável, até à árvore da vida, alcançando 
assim a vida eterna, devemos apagar em nós tudo o que constitui 
obstáculo – o conhecimento, tu próprio que falas e conheces. 
(CITATI, 2001, p. 214) 

 

Na literatura de Kafka, portanto, a tentativa de estabelecer identidade frente 

à contingência é desde logo fadada ao fracasso.103 Ora, se na obra kafkiana não 

encontramos o otimismo do cabalista e nem o anseio por “elevar as centelhas 

caídas” e libertar a luz da Sheriná presa às klipot, então, se assim o for, devemos 

descartar a possibilidade do “continuum” entre os seus textos e a Cabala tal como a 

estudamos até aqui. 

Entretanto, a hipótese de Scholem sugere ser a obra kafkiana herética, mas 

o que realmente o historiador das religiões quis dizer com isso? Infelizmente, 

Scholem não deu prosseguimento argumentativo à hipótese e muito menos se 

debruçou sobre o texto de Kafka para analisá-lo com maior percuciência. 

O que podemos fazer, na tentativa de elucidar a questão, é esboçar sendas 

interpretativas razoáveis, a fim de melhor compreendermos as consequências da 

hipótese sugerida pelo estudioso do judaísmo.104 

                                                        
103

 Luiz Felipe Pondé nota que a tentativa do “conhecer a si mesmo”, ou seja, de estabelecer a noção 
de identidade frente à contingência já é o sinal do mal agindo no mundo, pois: 

No judaísmo, a imagem de Deus no homem, a imago dei, é justamente aquilo que o 
homem não sabe sobre si mesmo, que é oculto para ele. Quando se perde isso de vista 
cai-se na ilusão idealista. No regime da natureza, o que acontece é a polifonia 
“desalienante”, aquela imagem de uma coisa infernal, que implica em sofrimento, 
formando uma espécie de substância anti-identitária. (2013, p. 187) 

104
 Eduardo Guerreiro, seguindo Adorno, comenta um dos topai da reflexão scholeniana: o 

entendimento sobre a secularização da mística. 

Na homenagem a Scholem por seus 70 anos de idade, feita em 5 de dezembro de 1967, 
Adorno afirma que a concepção de mística praticada com veemência por Scholem 
apresenta, num movimento histórico-filosófico, uma “imigração” (Einwanderung) na 
profanidade, que não evita uma certa corrupção [...]. A força radioativa dessa queda é o 
que a força a entrar na idade do esclarecimento. Esse fenômeno é visto por Adorno 
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Mas retomemos o poema escrito por Scholem, que, segundo Löwy, 

representa a pedra angular da obra kafkiana. 

 

Só assim brilha a revelação 
Numa época que te rejeitou 
Teu nada é a única experiência  
Que de ti é permitida. 
(apud LÖWY, 2005b, p. 72) 

 

O que significa esse “nada” sugerido na terceira linha do poema? 

Estaríamos nos referindo ao nada místico que estudamos no livro no Zohar? Ou o 

nada significaria que, na Modernidade, a revelação de Deus obnubilou-se e que não 

temos mais meios de perceber a sua presença? 

Cremos que as duas respostas são plausíveis. O nada místico, aquele 

momento que desorganiza a criação e dá origem às Sefirot, representa o lócus onde 

o homem místico busca repousar, o nada em que a alma humana e o universo se 

fundem na quietude do Deus Absconditus, no Ein-Sof. 

Talvez Scholem estivesse insinuando que a procura cabalista é a única 

capaz de nos dar acesso a Deus. 

Entretanto, ao homenagear a obra de Kafka, cremos que o “nada da 

revelação” (e o tom melancólico do poema corrobora essa impressão) signifique, de 

fato, a impossibilidade da revelação na Idade Moderna. 

Nesse mesmo diapasão de nostalgia pelo divino, Pietro Citati observou que 

Kafka “conhece o divino na morte do divino: vive como se os deuses não existissem 

e, no entanto, sonha com eles, e está imerso para sempre na sua luz crepuscular e 

no seu perfume” (2001, p. 193). 

Logo, estamos convencidos de que a obra de Kafka evidencia o abandono 

de Deus e de sua verdade na Era Moderna. Por isso, suas personagens perdem-se 

tão fragorosamente em meio ao caos relativista no qual os homens devem viver 

suas vidas e padecer seus desatinos. Por isso, a sensação tão presente de asfixia e 

de constante ameaça em suas histórias: o herói de Kafka está sempre à espera; à 

                                                                                                                                                                             
como a mais profunda ironia (der tiefsinnigen Ironie). Mais adiante, Adorno afirma que o 
trabalho de Scholem é uma tomada de partida (parti pris) pelo heterodoxo contra o 
estabelecido, também contra a religiosidade oficial, e chega a interpretar 
psicanaliticamente que o impulso político de sua juventude foi desta forma sublimado, 
sem deixar de ousar frente à pressão objetiva do mundo. O ponto principal da obra de 
Scholem reside, portanto, na apresentação de um processo de secularização da mística. 
(LOSSO, 2007, p. 215-216) 
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espera, como veremos na hermenêutica dos textos, de um Deus destro, cheio de 

compaixão pela miséria de nossa condição pós-adâmica. 

Finalizando este capítulo, podemos dizer três coisas: 

i. Que o Deus de Kafka não é aquele encontrado na leitura positiva feita por 

Max Brod. 

ii. Que, no concernente à Cabala, Kafka só reteve de encontrar Deus, mas não 

comungou do entusiasmo do Tzadikim e de seu otimismo quanto à questão 

do mal no mundo. 

iii. E, finalmente, que o Deus kafkiano permanece, na maior parte do tempo, 

longínquo, distante das coisas humanas, Absconditus, como se estivesse 

enfastiado de nosso orgulho autossuficiente e de nossa arrogância 

racionalista.105 

No próximo e derradeiro capítulo deste estudo, teremos a oportunidade de 

fazer a hermenêutica dos textos kafkianos sob a égide do Deus Absconditus. E, para 

atingirmos a esse objetivo, elencamos um texto no qual a angústia do velamento 

divino pareceu ser mais evidente e, ao mesmo tempo, escolhemos os raros escritos 

em que Deus se desocultou, seja no esplendor inextinguível da luz ou, como 

aconteceu em dois outros casos, através da beleza sublime da música. 

                                                        
105

 Neste sentido do afastamento de Deus, Rabaça estabeleceu uma homologia entre os textos para-
religiosos de Dostoievski e a obra de Kafka: 

Se aparentemente distantes, as obras de Kafka e de Dostoievski partilham uma evidente 
coincidência no que respeita à expressão do transcendente, como algo incognoscível e 
inacessível. Deus, oculto e ausente, persegue o homem de uma culpa que parece datar 
ab initio, com o pecado original. Tombando no caos absoluto, o homem que habita o 
Subsolo de Deus, isto é, o Subterrâneo, renuncia às certezas, desconfia das leis e 
despreza o que lhe era dado como certo, o dois e dois quatro. A solidão parece ser o 
único porto de abrigo para este homem que anseia por se lançar a perder, em busca de 
um infinito que sabe, desde já, inalcançável. E é no mais petrificante silêncio aterrador 
que, por vezes, a expressão inefável do sublime se parece revelar, através da música 
redentora que, em Kafka, é a língua de Deus. O instante momento de revelação do 
sagrado é fugaz e efêmero, mergulhando o homem no terror e na vergonha e 
recordando-o para sempre da distância inexorável que o separa do divino. (RABAÇA, 
2011, p. 265-266) 
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CAPÍTULO IV 

 

 

A HERMENÊUTICA DOS TEXTOS: O COVIL, A METAMORFOSE, O PROCESSO 

E INVESTIGAÇÕES DE UM CÃO 

 

 

 

Neste quarto e último capítulo faremos a hermenêutica dos textos kafkianos, 

com o objetivo de mostrar a tensão religiosa que os acompanha, bem como 

deslindar a ideia subjacente do Deus Absconditus que embasa e dá sentido à 

angústia e à sensação de inacabamento, características centrais da obra. 

Para alcançarmos o télos deste estudo, escolhemos textos nos quais 

pudéssemos explicitar – como numa escala musical – a presença deste 

“indestrutível”, como Kafka o nomeou. Assim, convidamos o leitor a nos acompanhar 

na procura pela pequena luz brilhando nas trevas, que começa no molto pianissimo, 

de O Covil, passa pelo mezzo-forte, de A Metamorfose e O Processo, até chegar ao 

fortissimo da mística-sonora, em Investigações de um cão. 

 

 

1. O Covil 

 

Na obra que ora analisamos, O Covil106, Deus permanece inteiramente 

Absconditus, guardado em sua “sacra irredutibilidade”.107 Kafka quis descer às 

                                                        
106

 Originalmente Der Bau, escrita entre novembro e dezembro de 1923; foi traduzida por Modesto 
Carone, no Brasil, sob o título A Construção, para compor a obra Um artista da fome (KAFKA, 1987). 
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profundezas mais escuras e inacessíveis da criatura humana para melhor entendê-la 

sem a presença divina. É como se dissesse que somente nos abismos, nas áreas 

pouco iluminadas, sob o peso do medo, do pânico – somente nas trevas –, podemos 

perceber, como em uma vertigem causada pela cegueira dos sentidos, a alma do 

homem no que ela guarda de mais íntimo e inconfessável. 

Como em raros textos, aqui ele nos fala na primeira pessoa, conta o seu 

drama – que, de resto, é o nosso próprio drama –, mostrando-se por inteiro, como 

poucas vezes o tinha feito, como a pressentir que a presença da morte era urgente e 

os subterfúgios, inteiramente dispensáveis. 

Mas Kafka não seria Kafka se nos deixasse tranquilos, se nos contasse as 

descobertas feitas nas trevas em linguagem apaziguadora, sem que nos deixasse 

com as mãos sobre a cabeça, aflitos. E ele, como o inconsciente de Freud108, não 

para de atormentar os nossos juízos e as nossas esperanças racionais. Se há um eu 

narrador em O Covil – não podemos dizer que se trata de uma subjetividade no 

sentido de uma visão onisciente dos fatos narrados –, ele é, e disso sabemos pela 

                                                                                                                                                                             
Utilizamos a versão portuguesa de O Covil (KAFKA, 2002) por acharmos que, com esse epíteto, a 
atmosfera soturna do conto é mantida mais fidedignamente, sem atenuações ou transigências. 

107
 Platão (2000, p. 319 et seq. [Livro VII]), bem o sabemos, já tinha acorrentado os homens às 

sombras bruxuleantes de sua caverna, porém com um diferença basilar em relação ao texto de 
Kafka: na alegoria do filósofo grego ainda havia a esperança na capacidade humana de se libertar 
das feéricas sensações corpóreas que impediam-na de conhecer a verdade além das aparências 
fenomênicas, o Eidos. Também o Russo Dostoievski encerrou sua aporética criatura nos 
subterrâneos onde as luzes de Deus escasseavam e, portanto, não podiam ser percebidas. Pondé 
contrapõe o homem do subterrâneo de Dostoievski àquele da ação, o homem moderno: 

O homem do subterrâneo é “inobjetável”. O homem de ação toma uma explicação 
possível dada pela razão e passa a viver de acordo com ela. O homem do subterrâneo 
diz estar enterrado na lama e no escarro que são jogados sobre ele pelo homem de 
ação. Essa imagem reflete sua inquietação e sua angústia. O homem de ação não tem 
inquietudes, pois para ele tudo isso é inútil. Mas, se alguém provar que a inquietação é 
útil, que o torna mais produtivo, então ele a terá num determinado período o dia, assim, 
por uns trinta minutos... a vida do homem de ação se dá dentro de muros [...] quando ele 
afirma que o que torna possível a consciência é o sofrimento, e a dor, ele aposta na ideia 
de que, quando o homem estiver encurralado pelo determinismo, ele vai dizer: dane-se o 
mundo, contanto que eu tome o meu chá. Ou seja, não há nenhuma ética pública que se 
sustente no espaço privado, apenas um belo discurso em espaço público. O sintoma 
desse indivíduo moderno que, de alguma forma, age por capricho, que diz não fazer 
determinada coisa simplesmente porque não quer, é mais sagrado do que a eficácia 
plácida do homem de ação – ele está mais perto da salvação. (PONDÉ, 2013, p. 237) 

108
 Segundo Freud, há três níveis de consciência, a saber: 1. Consciente – capacidade de perceber 

os sentimentos, pensamentos, lembranças e fantasias do momento; 2. Pré-consciente – relaciona-se 
com os conteúdos que podem facilmente chegar à consciência; 3. Inconsciente – refere-se ao 
material não disponível à consciência ou o acesso egoico. No entanto, o ponto central da abordagem 
psicanalítica é a definição de inconsciente como sendo: a) a recepção de lembranças traumáticas 
reprimidas; b) um “depósito” de impulsos causadores de grande ansiedade, por serem social e/ou 
eticamente inaceitáveis para o indivíduo. Para um aprofundamento da ideia de inconsciente em 
Freud, consultar a obra A razão cativa, de Sérgio Paulo Rouanet (1987). 
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tessitura idiossincrática do conto, inusitado, heterodoxo, algo cômico, mas 

imensamente triste. 

Convencido de sua arte heurística e falando de si mesmo para visitar o 

abismo da condição humana, Kafka fez rebaixar o estatuto ontológico do homem, 

transformando-o num outro ser, inferior, esquivo, solitário, em um animal – será um 

texugo, um hamster ou um ratinho a habitar o covil? Pouco importa. Kafka nada nos 

esclarece a esse respeito. 

Tudo o que sabemos é que ele quis descer às sombras na condição de 

animal, de exilado, de pecador irremissível. Tudo o que depreendemos do conto 

tardio é que ele quis desnudar o ser humano, olhando-o através dos esconderijos, 

das malsãs plagas onde costumeiramente encontramos detritos e fealdade, mas 

que, ciosos por racionalidade e por higiene, queremos ver o mais rápido possível 

longe dos olhos. 

Eduardo Gross está atento a essa questão: 

 

O ambiente geral do conto é típico de Kafka. Inicialmente, tudo 
parece muito natural para o narrador, mas esta naturalidade motiva 
um estranhamento no leitor à medida que este se depara com uma 
situação que lhe é totalmente incomum. No caso deste conto, já o 
fato de a narrativa se situar no subterrâneo desloca o leitor para uma 
situação desconhecida. A toca é o lar do narrador, lar com o qual ele 
se identifica profundamente, o que se contrapõe a um leitor que não 
habita em tal situação. Os detalhes já efetuados no processo de 
construção e os planos futuros apresentam similaridade com 
preocupações humanas, mas são sempre orientados a 
especificidades da vida deste animal narrador. O próprio fato de o 
animal subterrâneo narrar, planejar, organizar, temer e sentir tira o 
leitor da posição antropocêntrica tradicional na modernidade. 
(GROSS, 2013, p. 350) 

 

Por certo, já no começo da história ficamos sabendo que a solidão lúgubre 

nascida dos abismos tem uma mensagem a nos oferecer, extraída dos albores do 

romantismo alemão: “ali onde reside a dor, está também aquilo que salva”.109 Então, 

como se fora um maestro habilíssimo, Kafka eleva as mãos, gesticula os braços, 

tece no ar o desenho metafísico do sofrimento humano para mostrar ao animalzinho 

o caminho existencial a ser percorrido: cada vez mais para baixo, mais e mais, até a 

ubíqua condição da noite onde Kafka queria que morássemos. 

                                                        
109

 Aqui, referência a uma frase do poeta Holderlin, por nós estudado na obra A espiritualidade da 
palavra (OYAKAWA, 2010). 
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E com que emoção pode-se ouvir o silêncio do animal/Kafka habitando a 

caverna do Ser. Esmagado pela solidão, temendo que a qualquer momento pudesse 

ser logrado por outros animaizinhos que viessem a lhe roubar os segredos mais 

fundos da alma, Kafka escondia-se, buscava esquentar-se na companhia do próprio 

corpo/Ser, tinha plena ciência de que estava à mercê das necessidades – o 

animalzinho pensava dia e noite nos alimentos para sobreviver – e, ao mesmo 

tempo, resignava-se por estar cingido ao peso da matéria, que o afastava de toda e 

qualquer possibilidade de encontrar a verdade na luz. Por isso, Kafka fez sua 

inquieta personagem temer quaisquer silvos; por isso cumulou-a com uma de suas 

características psicológicas mais conhecidas: a “irrealidade” de sua própria 

existência.110 

O animalzinho apavorava-se com o menor ruído vindo de fora e mesmo os 

estalos nascidos de dentro da caverna já lhe prometiam, como se fossem ataques 

iminentes do inimigo, a certeza da morte. 

Não seria, com efeito, a primeira vez que Kafka declarava amor ao silêncio e 

à introspecção, como pudemos ler nas páginas dos diários e da própria obra. Mas a 

novidade de O Covil é que esse silêncio já não podia trazer a aura benfazeja da paz 

e do descanso. 

Em O Covil, no mais fundo dos abismos, a quietude d’alma é feroz, 

machuca, traz ansiedade frenética: é preciso correr sempre, sempre e em todas as 

direções, porque no silêncio os inimigos lobrigam as artimanhas para invadir o 

esconderijo e fazer derruir a fortaleza construída nos espaços ínferos do mundo. 

Apesar da aflição que essa cena nos transmite, Kafka mostra-nos uma segunda 

lição aprendida pela hipóstase de seu corpo/Ser: o silêncio é tão ou mais 

insuportável do que os silvos, do que os ruídos, do que os inimigos externos, porque 

ele nos dá a certeza de que estamos a sós conosco mesmo. 

                                                        
110

 Citati observa esse aspecto da psicologia kafkiana: 

[...] sentia que era indistinto, que não tinha limites, que se dissolvia na atmosfera. Sofria 
da irrealidade, mas só tinha à frente um caminho para existir. 
Devia fingir, desempenhar sempre novos papéis no grande palco do universo, 
representar até o papel do pregador, porque só representando podia entrar em relação 
com a transcendência. Mas, por fim, cada récita era inútil. Tinha apenas um desejo: fugir, 
desaparecer. Desde rapaz, quando logo depois no inverno se tinha que acender a 
lâmpada logo depois do almoço, não podia parar de gritar: erguia-se em bicos de pés e 
levantava os braços para exprimir o desejo de voar, de desaparecer [...]. (2001, p. 220) 
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Haverá em Kafka algo mais pungente do que a constatação de que somos 

homens solitários, presos à gravidade da matéria, tentando ressignificar os rumores 

da existência? 

No deambular do conto somos informados que o animalzinho precisa sair da 

toca para caçar e, assim, garantir os mantimentos que lhe assegurarão a sobrevida. 

Mas quanto esforço custa essa viagem ao mundo de fora, ao descampado desértico 

do não Ser, ao espaço finito onde labora e formiga toda a gente em seu comezinho 

cotidiano. 

É como se Kafka nos convidasse a nos identificar com a sua misantropia – 

um Topos de sua literatura, a luta sem fim contra a hostilidade do mundo – e 

permitisse que, por um átimo, conhecêssemos o horror que ele mesmo sentia toda 

vez que se via obrigado a estar na companhia de outros homens, seus antípodas. 

“Naquele sítio do musgo escuro sou mortal e nos meus sonhos há sempre ali um 

focinho ávido a farejar constantemente”, diz o animalzinho a certa altura da história, 

como que reivindicando e, ao mesmo tempo, desculpando-se aos olhos do leitor, por 

seu encarniçado solipsismo. 

O conto kafkiano, como toda a grande arte, conceder-nos-ia o privilégio do 

devaneio? O Covil poderia transformar-se, então, em um libelo metafórico do 

individualismo moderno, retratando caricatamente os seres humanos que se 

encastelam em fortalezas de cimento, aço e vidros? Seria Kafka – avant la lettre – 

um crítico dos condomínios/covis onde nos escondemos do mundo, abraçando 

nossas posses, salvaguardando nossa riqueza, mas petrificados pelo medo  de que 

focinhos/rostos humanos venham e ameacem o nosso enclave? 

Seria Kafka um prestidigitador de imagens malsãs, anunciando o horror 

contemporâneo? Nuno Amado (2008) leva-nos novamente ao rés do chão. Segundo 

o ensaísta português, só podemos compreender O Covil se entendermos o medo 

que Kafka sentia pelos ratos. 

 

A fobia a ratos é designada por surifobia. A meio de novembro de 

1917, Kafka, a viver em Zürau, conta a Felix Weltsch, a Max Brod e a 
Oskar Baum que uma praga de ratos lhe invadira o quarto (“houve 
uma medonha invasão de ratos”) e o impedia de dormir de noite [...] 
“Por volta das duas da manhã, fui acordado por um sussurro à volta 
da minha cama e, desde essa altura, o sussurro não cessou até de 
manhã” [...]. Para combater essa praga, passou a ter no seu quarto 
um gato com o qual, no entanto, não suportava dividir o espaço. A 
relação que a fobia dos ratos estabelece com a ameaça 
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caracterizada pelos inimigos do animal d’O Covil é evidente: “a minha 
reacção para com os ratos é de puro terror. Analisar a sua origem 
seria tarefa de um psicanalista, algo que não sou. É certo que este 
medo, como uma fobia de insectos, está ligado ao objectivo 
inesperado, inevitável, mais ou menos silencioso, persistente e 
secreto dessas criaturas, no sentido em que elas esburacaram as 
paredes envolventes com os seus túneis e estão lá dentro 
escondidas, no sentido em que a noite é delas, no sentido em que, 
por causa da sua existência nocturna e da sua pequenez, estão 
demasiado afastadas de nós e, assim, afastadas do nosso poder. A 
sua pequenez, especialmente, acrescenta outra dimensão ao medo 
que inspiram. Por exemplo, a ideia de que exista um animal que se 
pareça exactamente com um porco – por si só, divertido – mas que é 
pequeno como um rato e poderia surgir a fungar de um buraco no 
chão. Essa é uma ideia horrível” [...]. Ainda sobre este tema, o pânico 
causado por uma praga de ratos é também assunto de um fragmento 
deixado nos Diários, intitulado Memórias do Caminho de Ferro de 
Kalda. (AMADO, 2008, p. 49) 

 

Seja como for, ainda acompanhamos o nosso herói agitadíssimo, pulando de 

uma galeria a outra, escavando sendas horizontais, construindo outros e infindáveis 

abrigos. Kafka então nos informa que o animalzinho está profundamente cansado. 

Cansando de fugir e embrenhar-se nas sombras celestiais do mundo ínfero, aturdido 

por pequenos barulhos que ricocheteiam dentro da noite, tem medo de ser 

descoberto e impelido a desnudar-se na frente de toda a gente, à luz dos olhos e do 

julgamento de outros ratos/homens. Insuportável imagem adâmica que nem o 

próprio Kafka teve coragem de nos oferecer. 

Então, numa rara concessão à nossa sensibilidade, o escritor se apieda por 

um instante de sua criaturinha indefesa e fá-la adormecer. Temos, e é preciso 

sublinhar isso, apenas esse momento de tranquilidade ao longo de toda a história. O 

animalzinho dorme como uma criança no centro do mundo subterrâneo, sente-se 

seguro, com o coração compassado e livre, até que enfim livre de si mesmo. 

Mas trata-se ainda de uma criança/animal transida pelo pavor de comunicar-

se com o mundo solar, onde os outros animaizinhos quiçá possuam família, esposa, 

filhos, emprego prazeroso e criativo, onde haja, enfim, vida transbordante pulsando 

através das imperfeitas microeternidades do dia a dia. A felicidade, e Kafka aponta-

nos mais uma vez seus dedos musicalíssimos, está fora, longe da toca/Ser. A toda 

essa vida exuberante e imperfeita o próprio Kafka sempre aspirou e, talvez por isso, 

pressentindo o fim de sua existência, interditou ferozmente a possibilidade que a 

felicidade fosse alcançada pelo animal no covil. É como se Kafka, tampando os 
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nossos olhos diante da página, não permitisse que soubéssemos de seus desejos, 

frustrados, mas ubíquos. 

A felicidade – e disso podemos saber se o imaginarmos como criança 

insegura no covil – desse senhor Franz Kafka só pôde ser alguma vez sentida 

quando, abjurando a vida, descobriu-se um terrível animal da noite, quando, 

abdicando de conviver em harmonia com os outros homens, fez nascer o escritor, 

esse ressentido, dentro de si. 

Ernst Pawel (1984, p. 320) pensa que, nesse texto, radicalmente pessimista 

e autobiográfico, temos a chave para entendermos a literatura de Kafka – in totum –, 

na medida em que aqui predomina mais claramente o páthos básico no qual ele 

erigiu todas as suas demais arquiteturas narrativas: a dupla e tormentosa 

consciência de “existir e saber que existe” como escritor, ou seja, ter a capacidade 

de observar o mundo à sua maneira e, ao mesmo tempo, estar convencido de que 

esse jeito de olhar é, desde logo, uma alienação das coisas práticas ligadas à 

existência, uma denegação – Ab Initio – da felicidade. 

Permitamo-nos, sem prejuízo da continuidade de nossa hermenêutica, um 

pequeno exercício de homologia inter-artística. Como sabemos, o misantropo e 

infeliz Vincent Van Gogh, a quem Kafka devotava grande admiração, também 

precisou descer aos subsolos de Deus para melhor enxergar a condição humana. 

Incansável andarilho em busca do sentido último da vida, o pintor holandês 

caminhou pelas sendas miseráveis de Nuenen, na Holanda, e depois foi à Bélgica, 

até as minas de carvão, para encontrar os trabalhadores malsinados e, assim, 

compôs uma de suas mais atípicas e impressionantes telas, Os comedores de 

batatas.111 

E o que realizou de grandioso Van Gogh nos desfiladeiros escuros de 

Nuenen? Avistou – e disso podemos saber pelas cartas enviadas ao irmão, Théo – o 

redivivo inferno de Dante, as masmorras onde jaziam os homens imprestáveis, os 

escravos de sempre, os restolhos da civilização e realizou, taumaturgo religioso que 

                                                        
111

 A obra Os Comedores de Batatas, de Vincent Van Gogh, “[...] pertence à primeira fase da pintura 
do artista, desenvolvida na Holanda, sob influência do realismo do artista [Jean-François] Millet”. O 
quadro é de 1885 e encontra-se no Museu Van Gogh, em Amsterdã. “Nesta fase, Van Gogh 
desenhou e pintou muitas paisagens holandesas, cenas de aldeia. Em Nuenen, pequena cidade 
holandesa onde morava a sua família, realizou cerca de 250 desenhos, principalmente sobre a vida 
de camponeses e tecelões. Os Comedores de Batatas resumem esse período. Assim como os 
pintores realistas, ele falou sobre a miséria e retratou o desespero dessa gente humilde”. 
(COMEDORES DE BATATAS, 2006) 
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era, um milagre excepcional: emprestou ao animalzinho ansioso e angustiado de 

Kafka faces humanas. 

E podemos vê-las sutilíssimas na tela à nossa frente: são rostos de homens 

e mulheres quietos e tristes, à mesa das refeições; e sob o jugo das luzes 

esmaecidas, reparamos – observadores do milagre que somos – as marcas da 

santidade e da pobreza gravadas nos olhares rutilantes. Van Gogh, ao contrário do 

que fez Kafka em O Covil, deu a essas criaturas abandonadas pela “deusa fortuna” 

um novo estatuto ontológico, permitindo-lhes a dignidade e a nobreza onde antes só 

havia o desterro da humilhação anônima e carvoeira. 

Voltemos, depois desse encontro imagético, à hermenêutica do conto. 

Seríamos injustos com o gênio kafkiano se admitíssemos que ele apenas quisesse 

reduzir a condição humana à animalidade pura e simples. Com efeito, há no 

animalzinho do covil algo mais intenso e relevante – por exemplo, a audição 

apuradíssima que lhe permitia distinguir quaisquer silvos vindos do interior da toca 

ou da floresta imensa do lado de fora. De fato, essa hipersensibilidade não pode 

passar despercebida, pois temos aqui uma nota de sublimidade: parece que Kafka 

dotou sua criaturinha com poderes extra-humanos, capazes de lhes proporcionar 

experiências sensoriais inteiramente vedadas aos homens. 

Susana Rabaça identificou essa característica que vimos observando: 

 

A condição de animalidade, nas obras kafkianas, parece dotar os 
seres de um ponto de vista particularíssimo e de uma 
hipersensibilidade. Estas criaturas de devir-animal assumem-se, em 
Kafka, como detentoras de uma divina capacidade de percepção ou 
elevação celestial. Transpondo o limiar humano, as criaturas 
kafkianas vão gradualmente destilando-se da fealdade e vulgaridade 
do humano, dotadas de uma graça superior, que as parece fazer 
pairar em suspenso, na espera luminosa do sublime. 
São seres arredados do limiar humano, que apresentam estados de 
uma superconsciência intuitiva, aproximando-nos de um universo, 
ininteligível para o humano. Nelas confluem simultaneamente, o 
terreno e o celestial, sendo eleitas e amaldiçoadas. Presas ao mundo 
subterrâneo que as gerou, mas trespassadas do sopro divino, que as 
inflama para o sopro invisível. 
Animalidade, como clarão de luz e expressão de uma espécie do 
sublime, só poderá ser entendida no discurso kafkiano, porquanto 
expressão de uma espécie de antropofobia, que insiste em reduzir de 
forma indelével todo o humano ao universo da mediocridade e da 
imperfeição irrevogável, isto é, ao universo da fragmentação e da 
desordem [...]. (RABAÇA, 2011, p. 255) 
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Apesar dessa superconsciência intuitiva referida pela estudiosa portuguesa, 

e aqui vamos terminado as impressões sobre o monólogo kafkiano, o animalzinho 

não consegue nunca a elevação celestial que lhe permitiria livrar-se da miséria 

existencial, permanecendo preso à ansiedade e ao medo, sintomas da profunda 

insegurança a que estava, sempiternamente, condenado. 

O conto – quis a doença avançada de Kafka – permaneceu 

irremediavelmente inacabado e, portanto, nunca saberemos o destino final de nosso 

herói. Será que morreu de velhice? Ou de angústia? Será que casou e teve filhos? 

Ou foi apanhado, como temia, pelos outros animais? Ou transcendeu de seu 

aprisionamento corpo/Ser e catapultou-se ao encontro de Deus? São meras 

conjecturas. Nada saberemos. 

Só podemos concluir que Kafka, o cabalista herético, não permitiu que a 

presença divina – as lágrimas de Schehiná – invadisse o subterrâneo do mundo e 

salvasse a angustiada criaturinha perdida em um labirinto amaldiçoado de galerias, 

todas impermeáveis ao diálogo com o mundo. 

Nas musicalíssimas mãos kafkianas, as centelhas divinas permaneceram 

sempre escondidas, acima das galerias, incapazes de amenizar o sofrimento e o 

desespero, sem permissão para invadir a noite e, como divina graça, possibilitar 

outra existência à triste personagem. 

Ao cabo da leitura, temos somente essa certeza: Kafka, nesse inquietante e 

insubmisso monólogo, teve a coragem de nos revelar que a sua solidão era como 

um mundo vivido nas sombras, no covil, desabitado de homens e abandonado por 

Deus. 

 

 

2. A Metamorfose 

 

Em A Metamorfose112, as mãos maestrinas de Franz Kafka ainda não nos 

permitem vislumbrar quaisquer centelhas da Shehiná exilada no mundo humano. 

                                                        
112

 Segundo Carone, o conto mais famoso de Kafka, Die Verwandlung, foi composto entre 17 de 
novembro e 7 de dezembro de 1912. Foi lido para os amigos no dia 24 de dezembro de 1912, 
causando risos nos circunstantes pelo “humor negro” do enredo. O conto teve uma segunda edição, 
em 1913, publicada por Kurt Wolff, e deu a Kafka o prêmio Fontane de literatura. Desde 1970 a 
editora S.Fischer, de Frankfurt, Alemanha, sob a responsabilidade de Paul Raabe, vem publicando os 
textos de Kafka sob o título de Sämtliche Erzählungen. (CARONE, 1985, p. 89-96) 
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Mas, na urdidura do drama familiar – angustiante e surreal –, encontramos um 

momento singularíssimo de arrebatamento místico, quando a 

personagem/Ser/animal permite-se perder na sublimidade musical em que Deus, por 

instantes, dá-se a conhecer. 

Façamos, a título de preâmbulo, comentários gerais do conto mais 

conhecido de Kafka. 

A natureza está, mais uma vez, quase completamente ausente da narrativa: 

não há descrições pormenorizadas do que se passa no mundo exterior, nem alusões 

ao sentimento da personagem em relação às condições climáticas. Sabemos que 

possivelmente é inverno, no começo da história, e somos informados da chegada de 

uma primavera em seu final. Porém, ao longo de todo o texto, Kafka apenas 

menciona a chuva e a névoa percebidas através da janela do quarto/covil em que 

Gregor Samsa, o caixeiro viajante, subitamente, transformou–se em um monstruoso 

inseto (Ungeziefer). 

Estamos imersos no que Kuschel e a escola teopoética chamaram de 

“enigmação da realidade” na obra kafkiana. Com efeito, se a natureza só nos foi 

parcialmente apresentada, tampouco conhecemos o momento histórico, as 

circunstâncias políticas, a biografia mais aprofundada das personagens. Tudo nos 

foi deliberadamente sonegado. Mas, exatamente por essa omissão – a falta de 

sinalizações extemporâneas à tessitura do enredo –, ele pôde nos dizer  que  a 

absurda história do “inseto com consciência humana” é universal, pode acontecer 

em qualquer lugar onde os homens vivam seus dramas familiares e sintam-se 

atingidos pela pecha da incompreensão e da punição sacrificial. 

É como se as mãos de Kafka quisessem nos conduzir a um lugar onírico e 

arquetípico, em que pudéssemos vislumbrar, uma vez mais, os subterrâneos onde 

jazem os miasmas de nosso Ser e, por conseguinte, podem ser construídas as 

relações de amor e de ódio que constituem, em última instância, o núcleo de nossa 

convivência intersubjetiva. Por isso, fez a sua história se desenvolver em um lugar à 

parte do mundo real, não podendo ser reconhecido geográfica e historicamente. Por 

isso, convidou-nos a entrar no quarto/covil suspenso na irrealidade do mundo para 

sermos testemunhas de sua etérea e cruel narrativa. 

Como observou Pietro Citati: 
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Kafka desceu cada vez mais profundamente até onde nenhum 
explorador dos abismos havia penetrado antes dele. Como todos os 
grandes criadores, revelou o dom de assumir todas as formas, todas 
as espécies de mutações. No espaço de quase um mês, assumiu 
com frio delírio um outro corpo. Com olhos atentíssimos e 
voluptuosos, seguiu a metamorfose da sua personagem, como se 
também ele, enquanto cobria o papel de sinais cerrados e vibrantes, 
estivesse lentamente a torna-se um Ungeziefer, um enorme inseto 

parasitário. (CITATI, 2001, p. 75) 
 

Essa “enigmação da realidade” empresta à história uma característica 

psicológica muito particular: é que o suicídio e a humilhação de Gregor Samsa, 

como estudaremos a seguir, suscitam nos leitores – e não foram poucos desde 1912 

– um sentimento de profunda identificação afetiva. 

É como se todos aqueles que já se sentiram, alguma vez na vida, 

imprestáveis para alcançar os valores incensados pelo mundo dos negócios113, de 

repente, se vissem representados nas cenas de ostensiva e plangente transgressão 

das “funcionalidades sociais”. É como se eles mesmos fossem as protagonistas-

vítimas do mezzo-forte conto kafkiano. 

Ao metamorfosear Gregor Samsa num ser repulsivo e patético, convidou-

nos Kafka a compreender os seus próprios sentimentos e de todos daqueles que 

são, amiudadamente, enxovalhados por não se assenhorearem das benesses 

hauridas do status quo e, portanto, tidos como empecilho para a continuidade do 

bem-estar burguês e familiar. 

De fato, a esta característica de libelo “contraburguês” deve-se muito da 

excepcional repercussão que A Metamorfose angariou desde a sua primeira 

leitura114. Mas tratemos de A Metamorfose em suas singularíssimas minudências e 

                                                        
113

 A conquista do sucesso profissional, a riqueza material e o prestígio social. 

114
 Seguimos Danillo Nunes, no estudo sobre a extensão crítica do livro e a multivisão de seus 

significados: 

Hellmuth Kaiser encara-a sob o ângulo de punição: um complexo edipiano; Jurg 
Schubiger nela detém quanto ao significado corpóreo do inseto; Dieter Hasselblatt nega 
haver no texto referência à questão artista versus sociedade; Douglas Angus vincula-a 
ao sentimento de solidão, carência de afeto, hipocondria; Evelyn Torton Beck pretende-
a, como tudo o mais feito por Kafka, resultado de influência do teatro iídiche de Jakob 
Gordin (peça Der Wilde Mensch); Christoph Bezzel lhe interpreta os detalhes como 
signos (a chuva, o nevoeiro...); Max Bense visualiza-a numa atmosfera surrealista; 
Harmut Binder acredita-a réplica literária de Freud; Victor Erlich estabelece analogias 
com o Nariz, de Gogol; Walter Benjamin nela identifica elementos, mitos e parábolas do 
antigo testamento; Sokel analisa-a como a erupção do verdadeiro eu infantil do 
personagem, mantido submerso pela “fachada”; Hazel Barnes classifica-a como um 
estudo das dificuldades de comunicação humana; Martin Walser acentua a destruição da 
personalidade biográfico-burguesa do personagem da narrativa para favorecer-lhe a 
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ressonâncias psicoafetivas. Logo no começo do conto ficamos sabendo que o 

caixeiro viajante, Gregor Samsa, depois de uma noite intranquila, tinha se 

transformado em um enorme inseto (Ungeziefer). 

Podemos acompanhar a transmutação daquele corpo humano, outrora 

confortável e acomodatício: desperto, Gregor possui inúmeras patas e antenas, sua 

voz foi paulatinamente animalizando-se, a ponto de permitir-lhe apenas a emissão 

de sons guturais que em tudo lembram a deformidade ontológica de quem desceu à 

escala da estultícia mais abjeta. Vai aos poucos perdendo a visão e a audição. 

Arrasta-se por entre os móveis, sente que a extensão das patinhas permite-lhe a 

liberdade dos insetos e, como uma barata nascida nos depósitos mais sórdidos dos 

porões humanos, voa lépido até atingir o teto e lá permanece, ensimesmado, 

espreitando do alto o espetáculo do quarto de dormir, visto sob a cariz de um animal 

repulsivo, mas ainda delicadamente humano. 

Gregor Samsa, com efeito, não perdeu a sensibilidade que caracteriza os 

descendentes do primeiro homem, Adão: sonha, recorda-se dos amores frugais, 

lembra-se de sua vida pregressa de caixeiro viajante e, acima de tudo, guarda 

intacta a capacidade humana de emocionar-se e procurar, obstinadamente, a 

consecução dos próprios desejos e a vivência do instante inaugural onde a beleza 

sucede a fealdade do mundo. 

Marthe Robert observa esse ponto nevrálgico da estética kafkiana: 

 

[...] a beleza, com efeito, mantém com o artista relações que são 
para este uma fonte de tormentos e de perguntas insolúveis, porque 
não se realizam senão à distância, uma distância que pode variar, 
mas nunca se reduz completamente. No universo romanesco de 
Kafka, o aspecto negativo destas relações é traduzido pela ausência 
de qualquer motivo que encarne a beleza em si, ou que dê ao belo 

                                                                                                                                                                             
personalidade de poeta; Giuliano Baioni destaca, no enredo, a projeção do sentimento 
de culpa e desejo de punição do autor (pelo fato de ser ele próprio; ser filho de seu pai, 
odiar seu pai; ter ficado noivo; não ser capaz de amar; ser um escritor que pensava no 
pai; ser administrador de fábrica e não poder escrever; ser uma caricatura imperfeita, 
condenado por um ideal hassídico de humildade); Helmut Richter, na sua visão marxista, 
visualiza-a uma condenação ao sistema que produzira o “alienado caixeiro viajante”; 
Johannes Urzidil sugere ter sido inspirada pela vida de Karl Brand, pseudônimo do 
escritor Karl Muller; Francis Russel a considera espelho das dissensões entre o autor e a 
família em 1912; Herbert Tauber alude à metamorfose de Gregor como autopunição 
inconsciente; Norma N. Holland opina que a descrição do patrão de Gregor poderia ser 
aplicada ao Deus do antigo testamento; e, por fim, Wilfredo Dalmau Castanon sugere ser 
o conto uma espécie de relatório clínico da tuberculose do autor, muito embora Kafka o 
escrevesse entre 17 de novembro e 7 de dezembro de 1912, e a enfermidade somente 
se tenha nele declarado em agosto de 1917. (NUNES, 1974, p. 222-223) 
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um signo de valor. Tem sido frequentemente notado – e trata-se com 
efeito de uma característica distintiva da concepção poética de Kafka 
– que a beleza não aparece como tal nos livros, que o seu lugar fica 
vazio, como se ela fosse incompatível com o seu mundo ou não 
pudesse representar nele um papel decisivo. Descritas por Kafka, as 
paisagens, as personagens, os lugares e os objetos não são nunca 
mostrados nessa feliz conjunção de formas, de proporções e de 
cores em que o artista se compraz como na própria imagem daquilo 
a que aspira. Mas não servem tão-pouco de cunha para a beleza que 
lá não está, não são, a bem dizer, nem belas nem feias. As 
paisagens, por exemplo, aparecem a maior parte das vezes 
monótonas e petrificadas, reduzidas a duas ou três particularidades 
que as caracterizam essencialmente, mas não nos convidam a 
formar acerca delas qualquer julgamento estético [...]. (ROBERT, 
1963, p. 67) 

 

Gregor Samsa possui todas as características corpóreas que o tornam um 

inominável e melífluo inseto, mas retém toda a subjetividade que o faz ainda 

permanecer dentro da sensibilidade atinente à criatura humana. 

Ora, o que quis Kafka quando cindiu tão abruptamente a natureza de seu 

infeliz caixeiro viajante? A nossa hipótese é que, ao animalizar a personagem115, 

explicitou a estranheza e o tom surreal com os quais queria que nós leitores 

acompanhássemos o desenvolvimento da narrativa. E isso nos parece um exercício 

do Devir-Ser kafkiano, constituinte de sua potência imaginativa. 

Como bem notou o filósofo José Gil, salientando esta possibilidade 

morfológico-existencial: 

 

O devir-animal está sempre latente em nós; com menos evidência, 
mas não com menos intensidade, o devir-vegetal e o devir-mineral. E 
o que é um devir senão a experimentação de todas as nossas 
potências-afectivas, de pensamento, de expressão? Quem não 
experimentou já o movimento de passagem a barata de Kafka, ou de 
petrificações, como contam as lendas populares? Devir-insecto, 
devir-pedra ou devir pássaro, são sempre actualizações do possível 
em nós como uma exigência do devir-ser próprio. (apud RABAÇA, 
2011, p. 249) 

 

Ao conceber A Metamorfose é como se Kafka pretendesse mostrar-se aos 

olhos dos leitores, revelando-lhes o sentimento que albergava no mais íntimo de sua 

alma inquieta: o sentir-se como um inseto monstruoso a atrapalhar a rotina e a 

tranquilidade daqueles que amava. 

                                                        
115

 E não foi a primeira que recorreu a esse expediente. 
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Danillo Nunes adverte-nos que, quando escreveu o conto, estava Kafka 

pressionado para assumir os negócios do pai e, portanto, o drama vivido por Gregor 

Samsa era, na verdade, a história de seu próprio desassossego em relação às 

demandas parentais e ao mundo da instrumentalidade racional, a servidão do 

mundo dos negócios. 

 

Acreditando Kafka, àquela altura de sua vida, ser considerado, pelo 
egoísmo familiar, inútil como um inseto, projetou sua mágoa nos 
personagens de A Metamorfose, atribuindo-lhes atitudes e reações 

que, deformadamente, seriam as de seus familiares. Através da 
imagem da mãe de Gregor, colocou em relevo a inocuidade do amor 
que devotava sua própria mãe – não o compreendendo, alarmando-
se com a sua maneira de ser, formando sempre ao lado de Hermann 

[...]. (NUNES, 1974, p. 219) 
 

Entretanto, dificilmente poderíamos descobrir as radículas mais preciosas de 

A Metamorfose se ficássemos cingidos apenas às condições externas, sócio-

biográficas, nas quais Kafka a concebeu. De fato, será preciso penetrar na 

atmosfera sacrificial da história para dela extrairmos o substrato que lhe tem 

garantido, através dos anos, um lugar de destaque na literatura ocidental.116 

As ferinas mãos kafkianas, quando escreveram o perturbador conto, queriam 

oferecer ao público algo inusitado, desconcertante, pois as minudências 

comportamentais que encontramos ao longo da narrativa, as sutis ironias, o fino e, 

por vezes, despercebido humor, foram propositalmente concebidos como uma 

contundente denúncia à crueldade e à indiferença humana. 

Notemos, em primeiro lugar, que Gregor Samsa, vendo-se transmutado num 

repulsivo inseto, não alardeia sua nova condição ontológica como se fosse algo 

terrífico e, assim, passível de sobressaltos e desespero. Ao contrário, o grandíssimo 

acontecimento inaugural da metamorfose é sentido por ele com naturalidade, como 

algo a ser aceito sem maiores especulações ou perplexidade. 

Tomaz Amorim F. Izabel vê nessa “naturalização do assombro” uma atitude 

sado-política, pois: 

 

[...] é conhecido em Kafka o descompasso entre a clareza da 
linguagem e “o tenebroso” da situação. Os mistérios são 
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 Vale consultar a respeito da importância da obra kafkiana na história das artes em Schwarz (1981) 
e Steiner (2003). 
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apresentados de cara limpa, como um mágico que mostra as 
mangas vazias durante o truque. O que não é claro é que esta 
contradição formal é representativa de um descompasso ainda 
maior, ainda mais incrustado nas entrelinhas do texto. Nestes claros 
enigmas kafkianos, o descompasso principal é o da posição política. 
Não há na literatura moderna maior oposição entre a posição do 
narrador e o que está sendo narrado. É neste sentido, aliás, que 
Kafka é herdeiro e admirador de Flaubert. O narrador kafkiano, em 
suas variadas encarnações, se coloca o mais como pode do ponto 
de vista do burguês, do pai de família que quer sempre agradar. A 
sensação costumeira quando se lê Kafka é de que o narrador e a 
própria construção do texto são sádicos nada mais é que o 
pressentimento da violência [...]. Como Roberto Schwarz bem 
observa: “O procedimento é sempre o mesmo: aliciar o leitor, 
estabelecer o acordo tácito entre adultos, brancos, civilizados”. 
(IZABEL, 2010, p. 92-93) 

 

Não obstante a resignação de Gregor Samsa para com a sua nova condição 

corpórea-existencial, a família117 irá exasperar-se continuamente, no decorrer de 

toda a narrativa, com o estado monstruoso/repulsivo do antigo caixeiro viajante. Sem 

dúvida – e temos insistido nesse aspecto – aqui temos um dos Topai da literatura 

kafkiana, a saber: o herói protagonista da história sendo confrontado pelo mundo e 

obrigado a guarnecer-se das intrincadas insídias perpetradas pela alteridade 

(heterotés) humana. Nas distópicas paródias kafkianas, os outros são, quase que 

invariavelmente, o inferno. 

Cabe identificar, aqui, uma alusão à famosa frase de Jean Paul Sartre, que: 

 

[...] foi escrita na peça teatral Entre quatro paredes, na qual a 

personagem Garcin, um ex-combatente condenado e fuzilado por 
deserção, e que cumpria a sua pena eterna em um inferno 
ambientado como um cômodo pequeno burguês, com três canapés e 
um bronze sobre a lareira, exclama: “Então, é isto o inferno. Eu não 
teria acreditado... Vocês se lembram: o enxofre, o carniceiro, o fogo... 
Ah, que piada. Para quê o fogo? O inferno são os outros” [...]. (LIMA, 
2011, p. 245) 

 

Sartre, um grande entusiasta da obra kafkiana, nota que o ponto angular de 

suas preocupações é a ânsia pelo contato com o transcendente: 

 

De Kafka, não tenho nada a dizer, a não ser que é um dos mais raros 
e dos maiores escritores deste tempo. E depois, chegou primeiro, a 
técnica que escolheu corresponde em si a uma necessidade. Se nos 
mostra a vida humana perpetuamente perturbada por uma 
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 Constituída pelo pai, mãe e a irmã mais nova, Grete. 
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transcendência impossível, é porque crê na existência desta 
transcendência. Simplesmente ela está fora do nosso alcance. O seu 
universo é ao mesmo tempo fantástico e rigorosamente verdadeiro. 
(apud ROBERT, 1963, p. 281) 

 

Voltemos, novamente, o nosso olhar para o estudo de A Metamorfose. Eis 

como Kafka descreve-nos a cena fabulosa em que Gregor sai do quarto pela 

primeira vez e é visto pelos pais e pelo chefe do escritório, que foi visitá-lo a fim de 

saber o motivo de sua falta no trabalho: 

 

– Ouçam só - disse o chefe de escritório na sala contígua - está 
dando volta na chave. Isto foi um grande encorajamento para Gregor; 
mas todos deviam tê-lo animado com gritos de encorajamento, o pai 
e a mãe também: Não, Gregor, deviam todos ter gritado, – Continua, 
agarra-te bem a essa chave! E, na crença de que estavam todos a 
seguir atentamente os seus esforços, cerrou imprudentemente as 
mandíbulas na chave com todas as forças de que dispunha. À 
medida que a rotação da chave progredia, ele torneava a fechadura, 
segurando-se agora só com a boca, empurrando a chave, ou 
puxando-a para baixo com todo o peso do corpo, consoante era 
necessário. O estalido mais sonoro da fechadura, finalmente a ceder, 
apressou literalmente Gregor. Com um fundo suspiro de alívio, disse, 
de si para si: Afinal, não precisei do serralheiro, e encostou a cabeça 
ao puxador, para abrir completamente a porta. Como tinha de puxar 
a porta para si, manteve-se oculto, mesmo quando a porta ficou 
escancarada. Teve de deslizar lentamente para contornar a porta 
[...], manobra que lhe exigiu grande cuidado, não fosse cair em cheio 
de costas, mesmo ali no limiar. Estava ainda empenhado nesta 
operação, sem ter tempo para observar qualquer outra coisa, quando 
ouviu o chefe de escritório soltar um agudo Oh! Que mais parecia um 
rugido do vento; foi então que o viu, de pé junto da porta, com uma 
mão a tremer tapando a boca aberta e recuando, como se impelido 
por qualquer súbita força invisível. A mãe, que apesar da presença 
do chefe de escritório tinha o cabelo ainda em desalinho, espetado 
em todas as direções, começou por retorcer as mãos e olhar para o 
pai, após o que deu dois passos em direção a Gregor e tombou no 
chão, num torvelinho de saias, o rosto escondido no peito. O pai 
cerrou os punhos com um ar cruel, como se quisesse obrigar Gregor 
a voltar para o quarto com um murro; depois, olhou perplexo em 
tomo da sala de estar, cobriu os olhos com as mãos e desatou a 
chorar, o peito vigoroso sacudido por soluços [...]. (KAFKA, [s.d.], p. 

8)
118 

 

Esse clima de constante e excruciante mal-estar irá transpassar toda a 

história de A Metamorfose. É como se Kafka quisesse nos oferecer a descrição crua, 
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 Utilizamos também a tradução brasileira do conto, devido ao eventual e excessivo “beletrismo” da 
edição portuguesa. Entretanto, utilizamos as duas traduções para efeito de consulta e cotejo.  
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mas apaixonada, do malogro de alguém que, vítima das contingências que incidem 

sobre a criatura humana, precisa não apenas aceitar resignadamente as vicissitudes 

do destino (Fatum), mas sacrificar-se com a própria humilhação e morte para fazer 

restaurar a antiga ordem perdida. 

Voltaremos ao assunto mais detalhadamente, mas gostaríamos de frisar 

aqui, com a cena da primeira aparição de Gregor, não apenas a situação surreal que 

Kafka nos descreve (com finíssimo humor, diga-se), mas, sobretudo, realçar o fato 

de que o inseto/Gregor, ao abrir a porta do quarto, pretendia – patética e 

ingenuamente – voltar ao velho cotidiano como se nada de grave lhe tivesse 

realmente acontecido. 

Essa aspiração afetiva parece ser um dos pontos nodais do conto, na 

medida em que somos instados a observar, não obstante a monstruosidade de 

Gregor Samsa, sua obsessão em integrar-se à vida humana e ser aceito pela ordem 

(burguesa) familiar. 

Através da desmesura entre a realidade e as ilusões da personagem, 

sublinhando o “Gap” entre as fantasias do “eu” e a alteridade (heterotés) do mundo, 

pôde Kafka lançar luzes – uma vez mais – sobre a “precariedade ontológica” que 

caracteriza tantos de seus desafortunados heróis.119 

No deambular da história, a saga de Gregor Samsa recrudesce em 

desespero em face da relação ambígua estabelecida com os pais e a irmã mais 

nova. Com efeito, será Grete a artífice maior tanto do seu enlevo religioso/místico, 

quanto do suicídio sacrificial que porá fim à angústia de sua transfigurada existência. 
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 Essa cisão da realidade que encontramos tão amiudadamente nos textos kafkianos possui um 
êmulo na literatura de Elias Canetti. Especialmente em Auto de Fé (CANETTI, 2004), deslindou o 
autor búlgaro, com notável ironia e argúcia psicossocial, os estranhamentos abissais entre o “eu” e o 
mundo, entre as elucubrações infinitas de um sinólogo e o pragmatismo de sua modesta empregada 
doméstica. No comentário de Nelson Ascher: 

Canetti se relacionava com os gêneros tão peculiarmente quanto o fez com línguas e 
países. Embora escrevesse sobretudo em alemão, esta não era sua primeira língua. 
Seus idiomas de infância foram o ladino (variante medieval do castelhano que os judeus 
expulsos da Espanha em 1492 continuaram a falar no sul da Europa e no norte da 
África), o búlgaro e o inglês. Nascido na Bulgária, ele descendia de uma, ou melhor, 
várias culturas diferentes: a dos judeus sefarditas e a de Viena da monarquia austro-
húngara. Depois de passar a juventude na Áustria, na Alemanha e na Suíça, ele se fixou 
na Inglaterra. Seu romance, a história de um sinólogo apaixonado por livros e alérgico à 
humanidade, o possuidor da maior biblioteca da cidade, é não apenas um exame do 
caos com que a realidade invade e contamina a mais ordeira das mentes, como uma 
descrição [...] antipsicanalítica da loucura e também a exposição de uma misantropia 
fracassada. (ASCHER, 2004) 
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Grete, inicialmente, não apenas limpa o quarto de Gregor, como também 

alimenta-o, dando-lhe a guarida sentimental necessária para que não sucumbisse às 

sombras da irrisão e do desamor absolutos. Entretanto, essa cumplicidade entre 

irmão e irmã vai aos poucos se diluindo, até transformar-se em animosidade 

explícita e irremissível. 

As mãos maestrinas de Kafka, que antes teciam a imagem compungida de 

Grete, agora a fazem vociferar: 

 

– Ele tem de ir embora - gritou a irmã de Gregor. 
– É a única solução, pai. Tem é de tirar da cabeça a ideia de que 
aquilo é o Gregor. A causa de todos os nossos problemas é 
precisamente termos acreditado nisso durante demasiado tempo. 
Como pode aquilo ser o Gregor? Se fosse realmente o Gregor, já 
teria percebido há muito tempo que as pessoas não podem viver com 
semelhante criatura e teria ido embora de boa vontade. Não teríamos 
o meu irmão, mas podiam continuar a viver e a respeitar a sua 
memória. Assim, esta criatura nos persegue e afugenta nossos 
hóspedes. É evidente que a casa toda só para ele e, por sua 

vontade, iríamos todos dormir na rua [...]. (KAFKA, [s.d.], p. 26)
120 

 

Se antes Grete representava a ajuda necessária para que Gregor se 

alimentasse e desfrutasse de mínima privacidade, agora, depois de sentir-se 

preterida pela mãe na ajuda ao inseto/homem, ela vê-se na posição da mulher 

ultrajada, traída em seu amor e, por esta forma, revela-se inimiga ferrenha e 

inamovível de Gregor. 

Rabaça observa a seguinte nuance religiosa: 

 

[...] percebe-se que Grete não deixa de se inserir no círculo simbólico 
da dialética mulher-anjo/mulher-demônio. Se à primeira vista aparece 
como a figuração de mulher-anjo, ao longo da narrativa acabará por 
assumir contornos disfóricos e rasgos de crueldade. Se, 
efetivamente, Grete parece voltar-se à condição elevada e 
estigmatizante dos próprios santos, que partilham a dor do outro, 
como forma de atingir o mais alto grau de felicidade mística, 
rapidamente nos desengana a sua atitude, uma vez ser ela a 
indutora do mecanismo sacrificatório de Gregor. (RABAÇA, 2011, p. 
253) 

 

Também os afetos que ligavam os pais ao protagonista da história não eram 

dos mais afáveis. Certa noite, tendo o senhor Samsa regressado à casa, encontrou 

                                                        
120

 Utilizamos as traduções brasileira e portuguesa do conto para efeito de consulta e cotejo. 
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a mãe desmaiada e Gregor desesperado em cima da mesa – ele tinha saído do 

quarto em direção à sala de estar –, por tê-la assustado com a sua ignominiosa 

presença. E, então, temos um dos momentos mais lancinantes de todo o livro: o pai 

de Gregor, apressado e furibundo, com intenções assassínias, tenta a qualquer 

custo fazer o inseto/homem voltar ao quarto de dormir e, nesse frêmito de violência, 

apanha maçãs e atira-as na direção de Gregor, atingindo-lhe o dorso, infectando-o 

com ódio e desprezo paternos. 

Citati relata-nos a refrega entre ambos: 

 

[...] o pai persegue-o pela sala afora e ele, aterrorizado, de olhos 
fechados, começa a perder o fôlego. Se quisesse escapar à violência 
paterna, teria podido trepar pelas paredes, saltar para cima dos 
móveis e dos quadros, refugiar-se no seu intacto mundo animal, 
abandonando para sempre o reino edipiano dos homens, onde os 
pais matam os filhos e os filhos são obrigados a matar os pais. Mas 
renunciou a tornar-se insecto: antes prefere ser um filho sacrificado 
do que um insecto livre. Assim, prossegue a sua corrida penosa 
através da sala. O pai colhe pequenas maçãs vermelhas da fruteira 
do guarda louça e começa a bombardeá-lo: as primeiras rolam 
electrizadas pelo chão, depois uma passa rente ao corpo de Gregor 
e outra vai espetar-se violentamente no dorso. Entretanto, 
transtornada, a mãe abraça-se ao pai e pede-lhe para poupar o filho. 
Gregor estende-se no chão, em plena confusão dos sentidos. Qual 
cena grotesca e tremenda, onde o sacrifício de Isaac por Abraão é 
finalmente levado a cabo, onde distinguimos o arrepio do sagrado e a 
violação e o cumprimento da lei. (CITATI, 2001, p. 83-84) 

 

Gregor, rastejando, aturdido de sofrimento e vergonha, resigna–se ao 

opróbrio e acaba por voltar à desolação e à sujidade do cômodo onde se esgueirava 

por entre os restos de comida que já não lhe apeteciam mais. Imagem forte essa 

que Kafka, dramaticamente, tem a nos oferecer. Com efeito, a cena em tudo lembra 

um rito sacrificial. Será preciso a imolação da vítima para reorganizar a antiga ordem 

familiar conspurcada. Será necessária a eleição de um bode expiatório para 

recuperar os antigos sentimentos que cingiam a família Samsa em harmonia 

perfeitamente singela e amorável. 

A culpa de Gregor foi exatamente embaraçar a normalidade dos dias e 

derruir as expectativas de ascensão social121 a que seu pai ansiava com denodo e 

parcimônia. A maçã incrustada em seu dorso inflamado, apodrecendo, traz viva à 
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 Lembremo-nos de que a sua vida de caixeiro viajante era de todo promissora. 
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lembrança o pecado adâmico da desobediência e a consequente expulsão do 

paraíso. 

Rabaça corrobora essa perspectiva sacrificial: 

 

O gesto de violência do pai que perseguia o filho pela sala, ferindo-o 
com uma maçã [...] resta como símbolo visível da punição cega e 
tirânica do pai. A escolha da maçã, com que Gregor é ferido pelo pai, 
também poderá ter uma leitura simbólica ligada ao mito-discurso-
bíblico, ao estabelecer reminiscências com a mítica maçã de Adão, 
que dá origem ao pecado da queda. Neste caso, a maçã perdura 
como expressão visível do ódio do pai, que, ao apodrecer, causará a 
sua morte [...] à luz do mito-discurso-bíblico das origens, a maçã 
apodrecida no dorso de Gregor restará enquanto símbolo do 
sofrimento e da mortalidade, induzidos pelo pai tirano e opressivo. 
Desta forma, o pai vai assumir o papel do grande inquisidor, ao 
condenar a vítima pela transgressão da lei divina, que se prognostica 
por natureza sacrificial. (RABAÇA, 2011, p. 251) 

 

Mas, apesar do padecimento vitimário de Gregor Samsa, o mais importante 

do conto ainda está por vir. Kafka, tão cioso em deixar Deus velado em seus textos, 

faz o protagonista de A Metamorfose alcançar, como nunca antes o fizera, o 

“alimento desejado e desconhecido”. Esse alimento, claro, não se referia à ração 

que Grete empurrava para debaixo da porta do quarto de dormir. Dessas migalhas 

que faziam o corpo subsistir Gregor agora sente engulhos, anunciando ao leitor, 

pressuroso e atento, o fim trágico de sua existência. De fato, o que Kafka concede-

nos a seguir, nessa irrupção do “Tremendum Sagrado”122 em sua obra, é algo raro e 

precioso, como uma pequena luz brilhando nas trevas. 

Transcrevamos a emblemática cena, lembrando ao leitor que Grete tocava 

violino na sala de estar para entreter os próprios pais e os recém-chegados 

inquilinos, agora necessários para prover as necessidades da casa. O próprio Kafka 

nos conta: 

 

A irmã começou a tocar; o pai e a mãe, cada um do seu lado, 
acompanharam atentamente os movimentos das suas mãos. Atraído 
pela música, Gregor tinha ousado avançar um pouco e já estava com 
a cabeça dentro da sala de estar. Dificilmente o surpreendia o fato de 
que nos últimos tempos levava os outros em conta; essa 
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 Alusão ao termo usado por Rudof Otto: o tremendum é uma das características do “numinoso”, do 
totalmente outro e que causa naquele que faz a experiência religiosa sensações (temor, horror, 
medo) que chegam a manifestar-se fisicamente. Vale, a fim de verificar mais pormenorizadamente 
esses conceitos religiosos, consultar a sua obra O Sagrado (OTTO, 2007). 
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consideração tinha sido, antes, o seu orgulho. E no entanto 
justamente agora ele deveria ter mais motivo para se esconder, pois 
por causa do pó, que se depositava em toda a parte do quarto, e que 
ao menor movimento voava, ele também estava todo coberto de 
poeira; sobre as costas e pelos lados arrastava consigo fios, cabelos, 
restos de comida; sua indiferença diante de tudo era grande demais 
para que, como antes, tivesse ficado de costas e se esfregado várias 
vezes durante o dia. E a despeito desse estado não teve pejo de se 
adiantar um pouco sobre o assoalho imaculado da sala de estar. 
Seja como for ninguém prestava atenção nele. A família estava 
completamente absorvida pelo violino; os inquilinos, ao contrário, que 
a princípio haviam se colocado, as mãos nos bolsos das calças, 
perto demais da irmã, atrás do pedestal da partitura, de tal modo que 
todos eles poderiam ver as notas, o que certamente devia perturbar a 
irmã, logo retrocedera, até a janela, as cabeças baixas, conversando 
a meia voz, e ali permaneceram, ansiosamente observados pelo pai. 
Realmente isso agora tinha a aparência mais que nítida de que 
estavam decepcionados na sua expectativa de ouvir uma música de 
violino bonita ou capaz de entreter – de que estavam saturados de 
toda a apresentação e só por polidez ainda se deixavam perturbar no 
seu sossego. Especialmente o modo como sopravam para o alto a 
fumaça dos seus charutos pelo nariz e pela boca, permitia deduzir o 
grande nervosismo deles. E no entanto a irmã tocava com tanta 
beleza! O rosto dela estava inclinado para o lado, seus olhares 
seguiam perscrutadores e tristes as linhas da partitura. 
Gregor rastejou mais um trecho à frente, mantendo o corpo rente ao 
chão, para se possível captar os seus olhos. Era ele um animal, já 
que a música o comovia tanto? Era como se lhe abrisse o caminho 
para o alimento almejado e desconhecido. Estava decidido a chegar 
até a irmã, puxá-la pela saia e com isso indicar que ela devia ir ao 
seu quarto com o violino, pois ninguém aqui apreciava sua música 
como ele desejava fazer [...]. (KAFKA, 1985, p. 72-74) 

 

Pôde Gregor, sob o som beatífico do violino, sentir a presença da Sheriná, 

saída do exílio, em andrajos, pronta a desvelar o rosto, símile da beleza e da 

redenção, do “alimento desejado e desconhecido” a que ele tanto aspirou em meio 

às nefandas contingências que teve de suportar, mas que o transformaram, tão 

canhestramente, num monstruoso Ser/inseto. Pela primeira vez, podemos vislumbrar 

as centelhas divinas descendo ao mundo sombrio e desesperançado de seus anti-

heróis. Gregor Samsa, rastejante e afásico, pôde penetrar em um torvelinho de 

emoções sublimes, inefáveis, perdendo-se, esvaziando-se como o Cristo diante do 

absurdo da cruz, ressignificando, numa torrente musical, a humilhação, a rejeição a 

que se viu submetido pela incompreensão daqueles a quem muito amava. 
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Por um átimo (musicalíssimo), Gregor transpôs a condição de Ser/inseto e 

deixou a sua alma elevar-se às alturas da transcendência pura, onde se uniu ao 

“nada místico” de Deus123. 

Mas já na cena seguinte, Kafka impede que nos regozijemos com o ardor 

místico de Gregor. Por isso, dá-nos a cena grotesca de Grete, furiosa por tê-lo visto 

na sala onde vibrava o som do violino, por isso fê-la intransigente e resoluta, 

enxotando-o de volta ao quarto de dormir. 

Sob a escuridão solitária de seu mundo envilecido, Gregor prostra-se; é 

animal sujo, ferido, coberto de pó e humilhação. Vemo-lo pela última vez, frágil, 

escutando o relógio ao longe e assistindo o dia clarear. Suspira como só podem 

suspirar as vítimas sacrificiais e fenece definitivamente. “Se tinha vivido nas trevas, 

morre na luz” (CITATI, 2001, p. 88). 

Os cuidados com o cadáver do monstruoso inseto são atribuídos à 

empregada. Lá fora vem chegando a primavera; e a família Samsa, esperançosa e 

aliviada, acredita que melhores e mais auspiciosos dias estão por vir. 

 

 

3. O Processo 

 

No romance O Processo124, Deus se revela como a fulguração de uma 

imagem vista ao longe, como um infinito aceno de alguém se despedindo, saudoso e 

                                                        
123

 Como observou Scholem a respeito deste termo utilizado na Cabala: 

Este nada do qual tudo brotou não é de forma alguma mera negação; somente a nós ele 
não apresenta atributos, porque ultrapassa o alcance do conhecimento intelectual. Na 
verdade, entretanto, este Nada – para citar um dos cabalistas – é infinitamente mais real 
do que qualquer outra realidade. Só quando a alma se despojou de toda a limitação e, 
na linguagem mística, desceu às profundezas do Nada, é que ela encontra o divino. 
Pois este Nada compreende uma riqueza de realidade mística, embora não possa ser 
definido. “Un Dieu définit serait um Dieu fini”. 
Numa palavra, o Nada significa o próprio divino em seu aspecto mais impenetrável. E, de 
fato, criação a partir do nada (ex nihilo), para muitos místicos, significa apenas criação a 
partir de Deus. (SCHOLEM, 1995, p. 26-27) 

124
 Segundo o premiado estudo de Eduardo Manoel de Brito, que comparou o boom dos textos de 

Kafka no Brasil com o recrudescimento da Ditadura Militar, O Processo/Der Prozess 

[...] começou a ser escrito na segunda semana de agosto de 1914 e não nos chegou em 
uma versão acabada, senão que sob a forma de fragmento, cuja organização para a 
primeira publicação, ocorrida em 1925, o ano seguinte à morte do autor, foi feita por Max 
Brod, amigo e testamenteiro literário de Franz Kafka [...]. Quanto à nossa tese, segundo 
a qual houve uma relação estreita entre o primeiro boom kafkiano e o período da 
ditadura brasileira, durante a segunda metade dos anos sessenta e nos anos setenta, o 
romance O processo corresponde ao grande texto de Franz Kafka, no qual críticos do 
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sibilino, como o último e mais candente desejo do condenado Josef K., que, na sua 

ânsia por salvação, fez sublinhar a virulência e a incompreensibilidade da realidade 

na qual os seres humanos pelejam as suas efêmeras vidas.125 Mas disso só teremos 

plena ciência no deambular da trama, que culmina com o assassinato de Josef K. 

Portanto, para compreendermos essa brevíssima revelação divina ao 

término do livro, precisamos, à guisa de introdução,  conhecer melhor a “teologia 

kafkiana” que se articula, sutil e tenazmente, ao longo de todo o romance. 

Quis Kafka elevar Deus a alturas transcendentais, inteiramente 

inapreensíveis para o homem (o Ein-Sof cabalístico), e a essa distância deu o nome 

de tribunais superiores, aqueles aos quais ninguém – juízes, advogados, 

medianeiros, acusados – têm acesso. 

                                                                                                                                                                             
sistema ditatorial poderiam e encontraram paralelos com a realidade social do seu 
entorno. O texto kafkiano conforma aquela situação vivenciada pelos punidos ou 
puníveis pelo governo brasileiro e pela sua justiça, cujos braços seriam tão envolventes 
quanto a polícia-justiça do romance. O sucesso do romance no mercado editorial [...] 
demonstra que o público brasileiro, habilmente conduzido por uma crítica que abordava 
com freqüência aspectos do romance em colunas jornalísticas e em capítulos de livros, 
buscou a obra com afã e no texto literário poderia estar encontrando paralelos com 
aquilo que era dito ou silenciado pela imprensa. Na narrativa kafkiana, literariamente 
construída sob lusco-fusco de justiça, culpa e punição [...], o leitor encontrou o pasmo 
fundamental daqueles que eram enredados pela trama burocrática ditatorial brasileira, da 
qual uns tantos não encontraram a saída a não ser sob a forma da mesma morte 
desumana descrita no final do romance. É claro que a situação de Josef K. não poderia, 
sem mais, ser aplicada à condição dos punidos pelo sistema repressor brasileiro. Foi 
preciso tupiniquinizar a situação descrita para que nela Franz Kafka dissesse algo que 
soasse de acordo com a sociedade brasileira: não o Josef K. sem culpa e 
inconseqüente, senão o engajado militante da esquerda que sabe que sua ação 
corresponde a algo punível pelo Estado; não o desconhecimento da lei, senão a 
sensação de que a lei era uma construção tão absurda que devia ser desobedecida e 
não o alemão, língua bárbara para os olhos e ouvidos educados sob o latim vulgar, mas 
o português, nossa língua, nossa pátria. Contudo, a sensação de que o acesso à justiça 
dava-se tão somente com os subalternos e que os juízes togados correspondiam a uma 
realidade inatingível do sistema fez-se presente – tanto quanto no texto kafkiano – na 
vida dos intelectuais e militantes que, porventura, tiveram às mãos o romance O 
processo enquanto refletiam – ou sentiam na pele – o peso da justiça punitiva brasileira. 
(BRITO, 2008, p. 133; 141) 

125
 Como observou Danillo Nunes (1974, p. 392), reiterando aquilo que a escola teopoética designou 

como a enigmação da realidade na obra kafkiana: 

[...] do protagonista de O processo, romance principiado em 1914, nenhum traço físico. 
Sabemos que tem 30 anos, é alto funcionário de um banco e se chama Josef K., e da 
família conhecemos apenas um tio, que faz breve aparição na estória. Também é 
impossível localizar a cidade onde se desenvolve a trama, pois dela nem o nome é 
referido. 
Praticamente não existe espaço geográfico, e o personagem nos dá a impressão de 
caminhar em círculos sobre os seus passos. Apesar de todos os esforços, não obtém se 
aproximar do magistrado superior, capaz de desfazer o equívoco injusto de misteriosa 
acusação que sobre ele pesa. 
Mas, ao se defender ante um tribunal inferior, passa à acusação, assumindo atitude 
messiânica ao dizer que falava principalmente em defesa de outros injustiçados. 
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Por outro lado, esse mesmo Deus impenetrável habita toda a realidade do 

mundo e espraia-se por entre as fendas mais estreitas e labirínticas construídas ao 

longo do romance, esse lócus de grande tensão religiosa. 

A presença divina, ao contrário do que estamos acostumados a verificar, não 

se deixa apreender por verdades últimas, esperanças soteriológicas, conforto 

espiritual ou em meio à beleza da natureza e à justiça entre os homens. Ao 

contrário, nesse singularíssimo drama existencial, deu-nos Kafka o seu testemunho 

de que as lágrimas de Schehiná só podem ser estancadas se conhecermos os 

abismos últimos da condição humana, quando, inusitadamente, alguns homens são 

visitados pelo “anjo da morte”.126 

É que, na teologia herética kafkiana, a luz de Deus, quando incide sobre o 

mundo humano, imediatamente transmuta-se em trevas e sombras. Por isso, Kafka 

descreveu-a esmaecida e triste, como na cena em que Josef K.  avança pelas  

escadas que o conduzirão às salas dos tribunais inferiores, onde perorará, 

ferozmente, a admissibilidade das acusações levantadas contra si. 

Observa Citati a mudança surpreendente: 

 

Este Deus transcendente é luz e não pode ser outra coisa que luz. 
Embora nos encontremos no final da grande tradição platônico-cristã, 
Kafka sublinha duas vezes, e com particular solenidade, que a porta 
da casa de Deus irrompe “um esplendor inextinguível”, uma “luz 
ofuscante”. Que importa que a vejamos tão pouco, e porventura 
apenas quando a cegueira e a proximidade da morte nos ofuscam? 
Apesar de tudo, que o Deus sem nome seja luz consola-nos como 
uma verdade irrefutável. Mas esta luz possui uma propriedade 

                                                        
126

 Referência a um dos conceitos utilizados por Léon Chestov (1866-1938), em seu célebre As 
revelações da morte. Ao fazer a hermenêutica das obras de Dostoievsky e Tolstoi, inaugurou Chestov 
uma maneira particularíssima de se ler esses autores clássicos sob a égide do “ceticismo 
transcendental”, como o definiu o tradutor de sua obra em Portugal, Jorge de Sena. Para Chestov, 
que não menciona Kafka em seus estudos, a literatura dos autores Russos só poderia ser 
plenamente compreendida se soubéssemos desvelar o anseio místico que permeia a tessitura 
narrativa dos textos na luta contra as evidências da razão. Com efeito, para Chestov, tanto em 
Dostoievsky como em Tolstoi encontramos, antes de qualquer coisa, a luta renhida, a crítica acerba 
ao homem da ação e a busca, inequívoca, porquanto a única que realmente importa no deambular 
humano, pelo Deus Absconditus. Ora, cremos que esse “ceticismo transcendental” também se 
aplicaria à obra de Kafka, com a diferença importante de que os autores Russos são, por assim dizer, 
explicitamente religiosos, o que não acontece com o autor d’O Processo. Entretanto, se aplicássemos 
o conceito do “anjo da morte” – olhos sobrenaturalizados que permitem a um homem enxergar coisas 
que a outros continua vedado – à obra kafkiana, alcançaríamos resultados alvissareiros não apenas 
do ponto de vista heurístico, mas, sobretudo, pela tentativa de ensejar uma hermenêutica “existencial-
sagrada” até aqui parcialmente negligenciada nos estudos kafkianos, especialmente naqueles ligados 
à filosofia da religião. Para um aprofundamento desses conceitos, verificar a referida obra As 
revelações da morte (CHESTOV, 1960). 
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singular, quando desce sobre o nosso mundo, especialmente sobre 
os lugares sagrados, gera zonas de trevas, como se uma lei cósmica 
obrigasse os deuses luminosos a dar-se a conhecer apenas de noite. 
(CITATI, 2001, p. 150-151) 

 

Se há uma teologia na qual Josef K. se vê irracionalmente enredado – 

apesar de seus denodados esforços, jamais pôde saber de que o acusavam – e, 

portanto, se Deus oculta-se quase que permanentemente durante boa parte da 

narrativa, também devemos observar que em O Processo existe, por assim dizer, 

uma tentativa de “saber antropológico”. E isso significa que Kafka caracterizou 

pitorescamente as diversas personagens que vão aparecendo durante a história, 

quase sempre acentuando suas imperfeições, com o fito deliberado de levar ao 

paroxismo sua misantropia.127 

Realmente, não há entre todos os figurantes que aparecem no romance um 

só que venha a dissuadir, ou mesmo amenizar, a dolorosa sofreguidão da qual Josef 

K. padece desde a chegada dos oficiais de justiça à porta da pensão onde morava, 

até a sua morte.128 
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 Conta-nos Max Brod (1954, p. 64-65) o diálogo levado a cabo com Kafka, em 28 de fevereiro de 
1920: 

– Nós somos ideias niilistas que surgiram na cabeça de Deus. 
Eu retorqui com a doutrina da Gnose do Demiurgo, do malévolo criador de mundo, do 
mundo como pecado de Deus. 
– Não - disse Kafka -, julgo que não somos uma descida tão radical de Deus, somente 
um dos seus maus humores, um mau dia. 
– Então haverá esperança fora do nosso mundo? 
Ele sorriu: – Muita esperança para Deus - infinita esperança -, mas não para nós. 

128
 Em um poema de nossa lavra também nós pudemos ir ao encontro do anjo da morte, mas, ao 

contrário do que viria a suceder a Josef K., logramos deslindar-lhe a face santificada: 

 
 Morrer sempre no seio indevassável da morte 

 
Entre o ser e o nada eu plantaria os meus olhos. 
E assim arderia minha solidão nas ruas sujas. 

 [nos parques livres, na cidade 
 
Que me espreita, mas não suspeita o homem renascido do fogo... 
E no ardor de me perder, eu encontraria 
Qualquer coisa de paz no vento vindo do sul, 
E então eu me deitaria à maneira dos suicidas e 
Contemplaria o céu de minha infância numa estrela 
Solene e sagrada como o sofrimento na cruz. 
 
E os olhos restariam experientes e calmos. 
E o corpo resistiria ao enlace do tempo. 
E a palavra explodiria a gramática absurda da vida e, 
Cheia de compaixão, derramaria toda a minha triste condição 
Pelos caminhos indevassáveis do pó feito carne. 
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Se, nas vicissitudes do animalzinho do covil e na metamorfose sofrida por 

Gregor Samsa, Kafka se esgueirou por entre os poços mais sórdidos da condição 

humana, suportando a descida até a terra ínfera, rebaixando-se ontologicamente; 

em O Processo, pelo contrário, construiu a personagem central como se fosse seu 

alter ego citadino, uma face profana e arrivista de si mesmo, por isso fez de Josef K. 

um funcionário com trinta anos de idade, sem fé, egoísta, presunçoso, racional, 

mediano trabalhador de banco. 

Essa antropologia, a apresentação quase sempre negativa dos “tipos 

humanos”, que conhecemos pouco a pouco em O Processo, permitiu a Kafka 

denunciar a precariedade do relativismo no qual são construídas as opiniões 

humanas (Doxa). E isso se pode observar na caracterização de personagens 

importantes da história, como na descrição cripto-religiosa do advogado Huld ou na 

vileza do pintor Titorelli, apresentados como sendo criaturas ambivalentes, sibilinas, 

detentoras somente de uma parte da verdade, e exatamente por isso, arvorando-se, 

falaciosamente, privilegiadas intérpretes da lei. 

É como se Kafka nos convidasse a testemunhar que as pessoas, no 

misterioso O Processo, são, de alguma maneira, mentirosas contumazes ou, ao 

menos, seres dispostos a ludibriar aqueles que pretendem, incautamente, conhecer 

o absoluto representado pelo inatingível tribunal superior.129 

Marthe Robert descreve-nos, pormenorizadamente, as cenas nas quais o 

sentimento de falseamento vivido por Josef K. são mais evidentes: 

 

                                                                                                                                                                             
 
E o fogo da noite seria como a morte perseguindo 

[os meus passos. 
E os meus passos seriam como uma procissão pétrea e santificada 
Queimando à revelia de minha morte. 

(OYAKAWA, 2004, p. 61) 

129
 O filósofo Gilles Deleuze fez a homologia entre mentira e desejo, ao analisar as vicissitudes na 

vida de Josef K.: 

Numa primeira impressão, é tudo falso no Processo: até a lei, contrariamente à lei 
kantiana, faz passar a mentira por regra universal: os advogados são falsos, os juízes 
são falsos juízes. Advogados de-vão-de-escada, empregados venais e desleais, ou, pelo 
menos, tão subalternos que escondem as verdadeiras instâncias e os tribunais de justiça 
inacessíveis já não se deixam representar. 
No entanto, se esta primeira não é definitiva, é porque há uma força do falso e que não é 
bom considerar a justiça em termos de verdadeiro ou falso. A segunda impressão é 
ainda mais importante: onde se julgava que havia lei, há, de fato, desejo e apenas 
desejo, e não é lei. (DELEUZE apud RABAÇA, 2011, p. 244) 
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K. é detido, mas deixaram-no em liberdade; é preso por dois guardas 
dependentes da justiça e não pela polícia; a sua execução precede  
a sua condenação, que aliás nem é pronunciável; é convocado pelo 
telefone, mas não lhe indicam nem o dia nem a hora da convocação, 
de tal modo que é ele próprio quem escolhe apresentar-se num 
domingo; o local que lhe foi designado não é um palácio de justiça, 
mas sim um prédio de rendimento, uma casa operária, imunda e 
superpovoada; é mandado entrar não por um bedel ou um guarda, 
mas por uma mulher que está a lavar a roupa; a própria sala de 
audiência não é uma sala do tribunal, passa-se lá uma reunião 
pública que, ainda por cima, é perturbada pelas manifestações dum 
casal amoroso; o interrogatório de K. não é um interrogatório, nem 
sequer é apropriado para estabelecer a sua identidade [...] além 
disso, ele é o único a falar, é ele o acusado, quem acusa a justiça (e 
a acusa justamente de não ser conforme com a imagem dela que ele 
tinha fabricado) e a justiça não o castiga. Dum modo geral, 
encontramos neste tribunal tudo o que quisermos, exceto o exercício 
da justiça. E tudo continua assim até o fim: não é o advogado, mas 
sim o pintor, quem é competente para tratar do assunto, o capelão da 
prisão não vem preparar K. para a morte, mas desconcertá-lo ao 
contar-lhe uma lenda de que não percebe patavina e, para terminar, 
os dois carrascos não são carrascos, mas gente de teatro, cabotinos 
que no último momento o vêm impedir de ter uma visão clara das 
coisas. Antes de morrer, efetivamente, a quantidade de falsas 
imagens que sem cessar lhe enevoara a vista, dá lugar à imagem 
verdadeira dum homem que lhe estende os braços. É então que faz 
as primeiras e as últimas perguntas que a sua aventura não 
solucionou, mas o seu olhar é detido pela imagem dos dois 
cavalheiros que se inclinam para ele, e o seu último suspiro é uma 
última e inútil metáfora. (ROBERT, 1963, p. 112-113) 

 

Raramente, como nas páginas aflitivas desse romance, pôde Kafka exercer 

seu dom de narrador equipolente, solapando todo o esforço do leitor por encontrar o 

sentido último do texto. 

Tratar-se-ia – e temos o direito de aventar a hipótese – de uma 

grandiloquente mentira inventada pelo autor de Praga? Uma comédia vivida por 

Josef K.? Ou uma desventura filosófica-religiosa desde cedo fadada ao malogro? Ou 

seria O Processo, afinal de contas, uma metáfora caricata do drama absurdo sofrido 

pelo homem moderno, em seu cotidiano burocratizado?130 

                                                        
130

 Dada a intrínseca polissemia da obra, a resposta a essa questão continua em aberto, mas, à guisa 
de verificação biográfica, notou Leandro Konder (1974, p. 123): 

Kafka tinha uma sensibilidade extraordinária desenvolvida para notar tanto as condições 
trágicas como os aspectos cômicos da vida que vivemos no presente século. 
Sabemos por Max Brod que, quando Kafka lia para os seus amigos mais íntimos 
algumas das suas estórias, os amigos “estouravam de rir”. Segundo Brod, a cena inicial 
do romance O Processo – a cena em que o personagem central é detido em seu quarto 
por dois investigadores de polícia, em virtude de uma acusação que não lhe dizem qual 
seja – provocou gargalhadas quando foi lida para os íntimos: “todos foram tomados de 
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Posto que estejamos aludindo às características gerais da obra, devemos 

notar, de acordo com pesquisas recentes, que a leitura do romance como sendo 

uma mimese da perda de liberdade do homem moderno, tem sido majoritária na 

apreciação dos especialistas.131 Muito dessa crítica de jaez sociológica deve-se ao 

próprio enredo do livro e às suas imbricações com o mundo jurídico. Notemos, como 

exemplo paradigmático, o absurdo da acusação contra Josef K. levada a cabo sem 

qualquer tipo de explicação racional. 

Danillo Nunes observa que o enredo jurídico-processual da trama tem muito 

a ver com as inseguranças pessoais de Kafka: 

 

Em O Processo, a questão apresentada é a de realizar-se o homem 
num mundo alienado, que deve portanto ser aceito sem maiores 
investigações, e alienante, pois só acolhe os que se lhe submetem, 
despersonalizando-os. Esse problema existencial se transformou 
para Kafka num impasse, visto pretender legitimar-se, conservando a 
autenticidade. Daí, a inútil busca para compreender as arbitrárias 
regras do jogo, a fim de cumpri-las; a progressiva solidão que o 
asfixiou por toda a vida. E da qual era vítima e cúmplice; o 
inconformismo à condição de réu, contra-atacando pela ironia os 
hábitos imbecis, as leis absurdas, a justiça corrupta, a burocracia 
paralisante, a crueldade dos poderosos e, finalmente, a passividade 
dos oprimidos, perpetuando a própria escravidão. Nessa apaixonada 
autodefesa, mais parecendo um libelo em tom messiânico, porque 
anunciava falar em nome de muitos, denunciou todas as injustiças e 
desmascarou toda a hipocrisia. Só não conseguiu apagar o próprio 
reconhecimento de culpa, por sua impotência ante a vida. E 
permaneceu dividido até o fim. (NUNES, 1974, p. 292) 

 

Entretanto, deve-se observar: nem todos, no deambular do romance, são 

culpados perante a lei. Josef K. é acusado de algo que desconhece inteiramente, 

outros, como ele, também estão enredados no litígio legal, mas há aqueles que 

permanecem ao largo das investigações e estão, destarte, livres do assédio dos 

tribunais inferiores. 

Notemos esse detalhe fascinante e intrigante do texto kafkiano: os acusados 

possuem uma mesma característica excepcional: tornam-se estranhamente belos 

exatamente pelo fato de serem acusados. Parece que as herméticas instâncias 

                                                                                                                                                                             
um irresistível acesso de riso e o próprio Kafka ria tanto que, por alguns instantes, não 
pôde continuar a leitura”. 

131
 Remetemos o leitor ao recenseamento da obra kafkiana que empreendemos no segundo capítulo 

desta nossa pesquisa, onde constatamos a prevalência da crítica psicossociológica e as ilações 
políticas a ela associada. 
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superiores estigmatizam os infratores da lei, concedendo-lhes a aura da beleza. Mas 

observemos bem: só podem reconhecer-lhes esse estro estético as pessoas mais 

abjetas e vilipendiadas da trama, como a prostituta Leni, que, com a mão direita 

adulterada por estranha membrana, assemelha-se a um súcubo prenhe de energias 

sexuais. 

Mas o que pretendia Kafka quando quis fazer desses acusados seres 

tocados por fascinante beleza?  Qual a sua intenção por trás dessa concessão 

estranha e inusitada? 

No romance, somos levados a conhecer a feiura dos bairros pobres, a sentir, 

quase nauseados, os odores melífluos que saem das ruas sombrias, com gente a 

vagabundear, mas principalmente somos convencidos, com a irrupção de miasmas 

pessoais singularíssimos, que algo de ruim está prestes a acontecer ao racional e 

egoísta Josef K. 

De onde viria, então, a beleza – rara, individualizada, vista apenas pelos 

próprios pares – que destoa da fealdade geral encontrada em O Processo? Nossa 

hipótese é Kafka – esse cabalista herético – pretendeu sublinhar o fato de que 

apenas alguns seres são de fato importantes para o tribunal superior, ou seja, 

somente esses apaniguados terão o “privilégio” da morte vexatória e da vergonha 

eterna. 

Mas, para realçar essa escolha132 e acentuar a mordaz e sutil ironia de seu 

texto, concedeu-lhes o poeta de Praga, não o esperado opróbrio, mas a distinção 

estética. Com efeito, as mãos irônicas de Kafka fizeram da beleza a marca sublime 

dos acusados, o sinal inequívoco do desespero e da solidão humana. 

E, com o mesmo fervor, quiseram transformar a busca pelas centelhas 

divinas em nosso mundo pós-adâmico numa oblação133 cingida no sofrimento e na 

saudade. A separação entre o homem e Deus parece, de fato, ser a pedra angular 

que torna o romance um labirinto infindável; o próprio Kafka se referia a ele como 

sendo um “processo em meio a uma miríade de processos”. 

 

Disse certa feita Kafka que o ato de escrever é como uma obrigação 
excruciante, parecido com um grande sobressalto: “Deus não quer 
que eu escreva, mas devo escrever. É assim uma eterna subida e 

                                                        
132

 Jamais saberemos os desígnios das instâncias superiores. 

133
 Quem sabe, um réquiem homenageando os “eleitos”. 
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descida. Finalmente Deus é mais forte e disso resulta infelicidade 
maior do que possas crer”. (NUNES, 1974, p. 166) 

 

Depois dessas reflexões introdutórias, gostaríamos de adentrar nos 

pormenores importantes do romance, para entendermos mais acuradamente a 

alegoria religiosa que Kafka nos ofereceu. 

Há duas passagens na história de Josef K. que merecem ser vistas mais de 

perto, porque sugerem dois tipos antagônicos de salvação. 

 

i. No primeiro caso, trata-se do encontro com o advogado Huld.134 

Quando descreve a cena na qual Josef K. entra na casa desse cerimonioso 

advogado, temos a impressão que Kafka nos franqueou, uma vez mais, a  viagem 

aos subterrâneos onde a luz de Deus praticamente se extinguiu. Aos que pretendem 

penetrar nos mistérios divinos, lemos nas entrelinhas do texto que Kafka põe à 

nossa disposição, oferece-se apenas um fiapo de claridade, a nesga de lume 

estritamente necessária para que as criaturas humanas não se percam na 

homogeneidade do caos ou na confusão dionisíaca dos corpos. 

O advogado Huld, tal como é descrito nessas páginas impiedosas, simboliza 

a necessidade do arrependimento, da conversão, a possibilidade de que a graça – o 

amor livre e benfazejo de Deus – penetre no espírito de Josef K. e venha salvar-lhe 

o que resta de sua metódica vida. No entanto, para que isto aconteça, é preciso que 

ela siga as tábuas da lei, os ditames que guardam incólumes a vontade do criador e 

que devem ser respeitados com a necessária reverência diante de tudo o que é 

sagrado135. 

                                                        
134

 A propósito da escolha dos nomes próprios nos romances de Kafka, nota Robert (1963, p. 121): 

[...] o advogado do Processo chama-se Graça (Huld). Todos os nomes próprios são 
jogos de palavras, palavras com duplo ou mesmo triplo sentidos; ao mesmo tempo 
refletem a configuração linguística particular da antiga monarquia Austro-Húngara (são 
alemães, com alguns elementos italianos: Titorelli, Sortini, Sordini; só os nomes checos 
são raros, mas Samsa pode ser o nome de um judeu de origem checa). Deste ponto de 
vista, os nomes próprios de Kafka seriam um inesgotável assunto de estudo. 

135
 Aludimos ao termo clássico utilizado por Mircea Eliade (1992, p. 13), para quem: 

O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como 
algo absolutamente diferente do profano. A fim de indicarmos o ato da manifestação do 
sagrado, propusemos o termo hierofania. Este termo é cômodo, pois não implica 
nenhuma precisão suplementar: exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo 
etimológico, a saber, que algo de sagrado se nos revela. Poder-se-ia dizer que a história 
das religiões – desde as mais primitivas às mais elaboradas – é constituída por um 
número considerável de hierofanias, pelas manifestações das realidades sagradas [...]. 
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Pietro Citati vê a descida às sombras, onde a possibilidade de salvação de 

Josef K. é anunciada, nos seguintes termos: 

 

[...] o advogado Huld vive nas trevas que Deus lançou sobre o 
mundo: a casa onde mora é escura [...] mas ali, sepultado nas trevas, 
ele diz a Josef K. que só poderá salvar-se da condenação do tribunal 

se enveredar pelo caminho da fé, da devoção, da ilimitada 
obediência religiosa, confiando na “graça” (Huld significa graça) que 

desce do alto para salvar os homens descrentes e culpados. A sua 
habilidade jurídica, as sutilezas de talmudista não devem enganar-
nos. Para os acusados que vivem junto dele. É muito mais do que 
um advogado: representa para eles o papel de Deus-Padre, que deu 
ao seu povo as tábuas do Sinai. “Quem é o teu advogado?”, 
pergunta ao comerciante Block. “E além de mim?”, insiste o 
advogado. “Além do Senhor não há ninguém”, diz Block, repetindo as 
palavras do povo Hebraico e dos milhões de homens que desde 
então têm acreditado em Deus. (CITATI, 2001, p. 167) 

 

Mas Josef K., como já sabemos, não é homem de fé e, portanto, não saberia 

prostrar-se e pedir remissão por algo que imaginava nunca ter feito. Herr Huld 

promete que o processo chegará a bom termo se ele se convencesse a admitir a 

culpa, mas Josef K. mostra-se, tal como Kafka quis que o conhecêssemos, 

obstinadamente fiel ao seu ceticismo inquiridor: arrepender-se de que? Pedir perdão 

e misericórdia a quem? 

A abjeção de Josef K. não poderia chegar a tanto136, pois já havíamos 

presenciado, no quarto sombrio de  Herr Huld, dois acontecimentos patéticos: o 

servilismo absoluto do comerciante Block diante do sacerdote/Deus e os carinhos 

obscenos de Leni, a sacerdotisa do sexo, que só sentia desejo pelos acusados, 

inefavelmente belos, de O Processo. Não é à toa que, no final desse capítulo, Kafka 

faz Josef K. despedir-se, irritado e altivo: “[...] K. não compreendia como seu 

defensor pudera pensar que o traria de volta com aquela encenação. Seria mais que 

suficiente para fazê-lo correr dali se já não tivesse há muito tempo a intenção de não 

voltar” (KAFKA, [s.d.], p. 199). 

 

 

                                                                                                                                                                             
Para o aprofundamento da questão do sagrado na obra de Mircea Eliade, consultar a obra O sagrado 
e o profano (ELIADE, 1992). 

136
 O próprio Kafka não poderia nos conceder essa cena; seria por demais aviltante. 
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ii. A outra possibilidade de salvação para Josef K. residia no encontro com o pintor 

Titorelli 

Se a casa de Herr Huld tinha sido descrita com ares sombrios, o bairro onde 

morava o pintor é-nos apresentado de forma ainda mais terrível. Escorre esterco 

liquefeito das ruas, sente-se a presença dos ratos, a porta de acesso é vermelha e 

mal pintada e, principalmente, temos a cena das meninas vulgares que entram e 

saem do cômodo onde está instalado Titorelli, sugerindo lascívia e lubricidade. 

De fato, a figura de Titorelli sugere-nos falsidade – chega para conversar 

com Josef K. descalço e mal ajambrado e, durante a reunião, mostra-se falastrão, 

cínico e mentiroso. Pinta quadros de juízes e pertence aos tribunais humanos 

capazes de julgar os acusados, mas diz desconhecer por completo a localização do 

tribunal supremo. 

Na alegoria religiosa tecida por Kafka, Titorelli representa o antípoda de Herr 

Huld. Não promete a salvação pela admissão de culpa e remissão dos pecados, não 

possui o ar solene de um missionário de Deus; ao contrário, tudo o que oferece a 

Josef K. encontra-se na ordem da imanência, das prerrogativas processuais, dos 

ardis típicos da racionalidade. 

Destarte, Titorelli sugere a Josef. K. três possibilidades de salvação: 

“absolvição real”, a “absolvição aparente” ou o “adiamento”. No primeiro caso – diz, 

peremptoriamente –, em nada poderia ajudar. 

No segundo caso, o réu recebe um documento que suspende 

temporariamente as acusações que lhe são imputadas, mas as suspeições 

continuam lobrigando nas instâncias superiores, e podem tanto permanecer nessa 

esfera jurisdicional quanto descer aos tribunais inferiores, o que acarretaria uma 

nova ordem de prisão, dando ensejo a outro processo de “absolvição aparente” e 

assim “ad aeternum”. 

E, finalmente, com o “adiamento” garante-se ao acusado que o processo 

jamais chegará aos níveis superiores; assim, o caso ficaria sempre pendente, 

inconclusivo. 

Ora, essas sendas oferecidas por Titorelli só fazem aumentar a ansiedade e 

a insegurança de Josef K., fazendo-o assumir, agora mais decisivamente, a culpa 

sem nome. Neste sentido, como observou Susana Rabaça: 
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[...] a absoluta transcendência da lei lança o protagonista da obra 
Josef K. num labirinto de contradições e situações paradoxais, sem 
que chegue a perceber a complexidade do processo que o envolve e, 
mais propriamente, de que é acusado [...] trata-se de uma culpa sem 
nome, de um pecado indeterminado, que parece datar antes deles e 
perseguir todo o homem moderno [...]. (RABAÇA, 2011, p. 238-239) 

 

Por certo, esse sentimento, que obsedou Kafka a vida inteira, também se fez 

presente na história de Josef K., com a diferença importante de que Kafka sublimou-

o, transformando suas dores e inseguranças em arte literária, ao passo que o 

protagonista de O Processo teve que submeter-se à sua ubiquidade, sem 

capacidade de resistência, sem se dar conta de que o absurdo, ao final, venceria e 

que a sentença estava desde sempre anunciada, precipitando-o “Ab Initio” à morte e 

à vergonha sempiterna. 

Entretanto, antes que vislumbremos o malogro final de nosso anti-herói, 

precisamos conhecer mais de perto o momento mais incensado e comentado, tanto 

por leitores quanto por especialistas da obra kafkiana, a famosa passagem “diante 

das portas da lei”, em que Josef K. entabula conversa com o sacerdote no interior da 

catedral137. 

Reproduzimos integralmente a parábola: 

 

Diante da Lei está um guarda. Vem um homem do campo e pede 
para entrar na Lei. Mas o guarda diz-lhe que, por enquanto, não pode 
autorizar-lhe a entrada. O homem considera e pergunta depois se 
poderá entrar mais tarde. – ”É possível” – diz o guarda. – “Mas não 
agora!”. O guarda afasta-se então da porta da Lei, aberta como 
sempre, e o homem curva-se para olhar lá dentro. Ao ver tal, o 
guarda ri-se e diz. – “Se tanto te atrai, experimenta entrar, apesar da 
minha proibição. Contudo, repara, sou forte. E ainda assim sou o 
último dos guardas. De sala para sala estão guardas cada vez mais 
fortes, de tal modo que não posso sequer suportar o olhar do terceiro 
depois de mim”. O homem do campo não esperava tantas 
dificuldades. A Lei havia de ser acessível a toda a gente e sempre, 
pensa ele. Mas, ao olhar o guarda envolvido no seu casaco forrado 
de peles, o nariz agudo, a barba à tártaro, longa, delgada e negra, 
prefere esperar até que lhe seja concedida licença para entrar. O 
guarda dá-lhe uma banqueta e manda-o sentar ao pé da porta, um 
pouco desviado. Ali fica, dias e anos. Faz diversas diligências para 
entrar e com as suas súplicas acaba por cansar o guarda. Este faz-
lhe, de vez em quando, pequenos interrogatórios, perguntando-lhe 
pela pátria e por muitas outras coisas, mas são perguntas lançadas 
com indiferença, à semelhança dos grandes senhores, no fim, acaba 

                                                        
137

 A parábola Diante da Lei (Vor dem Gesetz) foi publicada pela primeira vez pelo jornal 
independente judeu Selbstehr, em Praga, em 7 de setembro de 1915. (NUNES, 1974, p. 479) 
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sempre por dizer que não pode ainda deixá-lo entrar. O homem, que 
se provera bem para a viagem, emprega todos os meios custosos 
para subornar o guarda. Esse aceita tudo mas diz sempre: “Aceito 
apenas para que te convenças que nada omitiste”. Durante anos 
seguidos, quase ininterruptamente, o homem observa o guarda. 
Esquece os outros e aquele afigura ser-lhe o único obstáculo à 
entrada na Lei. Nos primeiros anos diz mal da sua sorte, em alto e 
bom som e depois, ao envelhecer, limita-se a resmungar entre 
dentes. Torna-se infantil e como, ao fim de tanto examinar o guarda 
durante anos lhe conhece até as pulgas das peles que ele veste, 
pede também às pulgas que o ajudem a demover o guarda. Por fim, 
enfraquece-lhe a vista e acaba por não saber se está escuro em seu 
redor ou se os olhos o enganam. Mas ainda apercebe, no meio da 
escuridão, um clarão que eternamente cintila por sobre a porta da 
Lei. Agora a morte está próxima. Antes de morrer, acumulam-se na 
sua cabeça as experiências de tantos anos, que vão todas culminar 
numa pergunta que ainda não fez ao guarda. Faz-lhe um pequeno 
sinal, pois não pode mover o seu corpo já arrefecido. O guarda da 
porta tem de se inclinar até muito baixo porque a diferença de alturas 
acentuou-se ainda mais em detrimento do homem do campo. – “Que 
queres tu saber ainda?”, pergunta o guarda. – “És insaciável”. – “Se 
todos aspiram a Lei”, disse o homem. – “Como é que, durante todos 
esses anos, ninguém mais, senão eu, pediu para entrar?”. O guarda 
da porta, apercebendo-se de que o homem estava no fim, grita-lhe 
ao ouvido quase inerte: – “Aqui ninguém mais, senão tu, podia entrar, 
porque só para ti era feita esta porta. Agora vou-me embora e fecho-

a”.
138

 (KAKFKA, [s.d.]) 
 

Como podemos interpretar essa parábola em que Deus – “um clarão que 

eternamente cintila por sobre a porta” – esconde-se do homem do campo, não 

permitindo acesso ao seu esplendor? 

As respostas que Kafka nos proporciona são sempre ambíguas, paradoxais, 

como a insinuar que, ao tratarmos das coisas divinas, devemos permanecer, 

sobretudo, atentos às “representações simbólicas”. Scholem já havia demonstrado 

que as experiências místicas, assim como a parábola kafkiana que ora lemos, 

valem-se dos simbolismos para tentar expressar o que permanece oculto, sob o véu 

espesso da realidade: 

 

Mas a tentativa de descobrir a vida oculta sob as formas externas da 
realidade e tornar visível aquele abismo em que se revela a natureza 
simbólica de tudo o que existe; esta tentativa é para nós tão 
importante hoje como o foi para os místicos antigos. Pois, enquanto a 
natureza e o homem forem concebidos como suas criações, e tal é a 
condição indispensável para uma vida religiosa altamente 
desenvolvida, a investigação da vida oculta do elemento 
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 Utilizamos as traduções brasileira e portuguesa do conto para efeito de consulta e cotejo. 
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transcendente nesta criação constituirá sempre uma das 
preocupações mais importantes do espírito humano. (SCHOLEM, 
1995, p. 40) 

 

Queremos, ainda, oferecer ao leitor algumas sendas hermenêuticas 

plausíveis. 

Por que o homem do campo não se desvencilhou de tudo que o separava da 

luz? Porque permaneceu passivo, até os limites da morte e da abjeção – “pedindo 

às pulgas” que demovessem o guarda de sua instrução –, sem ter a coragem última 

de calcar sobre os seus pés os grilhões que o faziam esperar “ad infinitum”? Faltava-

lhe a força ingente da fé – “aqui ninguém mais, senão tu, podias entrar, porque só 

para ti era feita esta porta” –, necessária para se aproximar da lei/Deus? 

Mas, o homem do campo apenas respeitou os medianeiros dos tribunais 

superiores e, logo, podemos acusá-lo de tibieza e procrastinação? Afinal de contas, 

a obediência não é atributo necessário a todos aqueles que esperam um dia estar 

face a face com a verdade em forma de luz? 

E, quanto ao guarda: ele não o enganou desde o início, recusando-se a 

franquear-lhe a porta que somente a ele estava destinada? Então, tratar-se-ia de um 

embusteiro, um êmulo das autoridades constituídas que, a despeito de suas nobres 

funções eclesiais, afastam e enganam o homem diante das coisas divinas? 

Essas perguntas não passaram despercebidas a Pietro Citati, que nos 

ofereceu a resposta: 

 

Deus está próximo e está longe, é acessível e inacessível. A porta do 
reino encontra-se aberta a todos os homens, e assim nasce, no 
mundo de Kafka, a mais extática esperança de entrar no reino. Mas 
ninguém atravessa aquela porta, por causa dos ardis de Deus, e 
portanto a esperança jamais se cumpre. Deus é quem responde às 
nossas palavras, mas a sua resposta é sempre muda. 
Embora por via negativa, a parábola representa como era a via 
mística para Kafka: o homem que entra na lei atravessa mil portas, 
passa por mil salas e quando chega ao coração da lei é ofuscado 
pelo esplendor da luz divina. Kafka sabe que isto é o culminar de 
todo o universo, do seu universo, mas também sabe que não lhe 
compete representar a plena irradiação e beatitude da luz. (CITATI, 
2001, p. 179) 

 

Da cena na catedral até as páginas finais do romance quase nada sabemos 

sobre a vida de Josef K. Somente vamos encontrá-lo novamente, formalmente 

trajado – com terno preto, colete e luvas –, à espera de seus algozes. Chegam à 
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porta da pensão: são dois homens enormes, cingidos por fraque e chapéus139 que o 

acompanharão nesse derradeiro passeio pela cidade anônima. O destino será uma 

pedreira abandonada. Antes da execução, caminham pressurosos. Descrevamos, 

sob a força memorável dessas páginas escritas em sanctus ira, as imagens finais 

que levarão Josef K. de volta à verdade da terra: 

 

O luar banhava tudo com essa calma e essa naturalidade que 
nenhuma outra luz consegue dar [...]. Um dos senhores abriu em 
seguida a casaca e tirou de uma bainha pendurada a um cinto que 
usava em torno do colete uma longa faca de açougueiro, com dois 
gumes, que ele segurou no ar examinando-lhe o fio [...]. K. sabia 
muito bem agora que o seu dever seria pegar ele mesmo o 
instrumento quando passasse de mão em mão acima dele, e enterrá-
lo no corpo. Mas não o fez; pelo contrário: virou o pescoço, ainda 
mais livre, e olhou ao seu redor. Não podia desempenhar seu papel 
até o fim, não podia desincumbir as autoridades de todo o trabalho; a 
responsabilidade por essa última falta cabia a quem lhe havia 
recusado o resto de forças de que teria precisado para isso. Seus 
olhares deram com o último andar da casa que se erguia junto da 
pedreira. Como uma luz que jorra, as duas folhas de uma janela 
abriram-se lá em cima; um homem – tão magro e fraco àquela 
distância e àquela altura – inclinou-se bruscamente para fora, 
atirando os braços para a frente. Quem era? Um amigo? Uma boa 
alma? Alguém que queria ajudá-lo? Era um só? Eram todos? Ainda 
havia recurso? Existiam objeções que ainda não se tinham 
levantado? (KAFKA, [s.d.], p. 229-230) 

 

Detenhamo-nos, ao final de nossa incursão pelo texto, nessas perguntas 

desesperadas e plangentes. Raramente, na história da literatura do século vinte, 

Deus foi tão esperado, tão desejado. Nunca, como nessas páginas crudelíssimas, 

Kafka nos falou de Deus assim de maneira tão clara. Nunca, como aqui, reclamou 

tão violentamente por sua luz e salvação, por sua misericórdia; que ela viesse 

gloriosa, na ajuda de um amigo. Mas Kafka, o cabalista, insubmisso e pessimista, 

uma vez mais fê-la brilho evanescente, esperança malograda e fugaz. Recordemo-

nos, a título de epítome, que na obra O Processo, quando a luz divina tocava o 

mundo humano, transformava-se imediatamente em trevas, em terrores sagrados, 

em morte desonrosa: 

 

Mas um dos dois senhores acabara de agarrá-lo pela garganta; o 
outro enterrou-lhe a faca no coração e a revolveu duas vezes. Com 
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 Kafka os retratou mambembes, quase ridículos. 
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os olhos mortiços, K. ainda viu os dois senhores inclinados bem perto 
do seu rosto, observando o desenlace, rosto contra rosto. 
– Como um cão! - disse ele; era como se a vergonha devesse 
sobreviver-lhe. (KAFKA, [s.d.], p. 229-230) 

 

Mal acabamos de ler essas linhas, já sentimos vontade de virar o rosto, 

ultrajados. Nunca, como em O Processo de Kafka, a vergonha do homem e a 

crueldade de Deus se confundiram tão intensamente. 

 

 

4. Investigações de um Cão 

 

Pouco antes de sua morte, deu-nos Kafka o seu texto mais religioso, mais 

explicitamente eivado por perguntas metafísicas e existenciais.140 

Nas Investigações de um Cão, como já tinha feito antes em O Covil e em A 

Metamorfose, transformou-se Kafka em animal anônimo, para melhor desvelar a 

condição última do ser humano. Nesse conto tardio deixou-se levar, sem 

dissimulações, pelas elucubrações que o obsedavam desde a meninice, na casa de 

Hermann, até os anos finais de seus dias. 

Os Topai de sua literatura estão aqui, uma vez mais, delineados: a solidão 

inamovível que o perseguiu a vida inteira, a culpa sem nome que tanto o 

desesperava, até o limite dos pensamentos suicidas, e a busca recorrente pelo 

sentido último capaz de propiciar, à mortal criatura humana, alento em meio às 

vicissitudes terrenas. 

Por isso, fez do cão investigador um retrato exasperado de si mesmo, 

acentuando a misantropia e a incapacidade de dialogar com os outros cães – que 

viviam na letargia de uma vida comezinha, sem sobressaltos –, sublinhando a 

angústia existencial que dele se apoderava ao querer desvendar os mecanismos 

que cingiam o mundo sensível, inquirindo os porquês da vida e da morte. 

Para aumentar o estro percuciente, concedeu Kafka ao cão investigador 

uma sensibilidade analítica: fê-lo cientista experimental, como se estivesse sempre 

com uma “de lupa frente aos olhos”, desmontando e remontando as engrenagens 
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 Pesquisas sobre um cão, Forschungen eines Hund, é de 1922. Utilizamos, para efeito de consulta, 
a versão portuguesa (Kafka, 1996). 
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que garantiam a sobrevivência de todos os cães. Queria conhecer o que unia todos 

eles num centro harmônico e coeso. 

 

Porque não hei-de eu ser com os outros: viver de harmonia com o 
meu povo e aceitar em silêncio o que perturba esta harmonia, 
ignorando-a como a um pequeno erro numa grande conta, tendo 
sempre presente aquilo que nos une, e não o que, como se fosse 
uma força superior, nos afasta constantemente de nosso círculo 
social? (KAFKA, 1996, p. 77) 

 

Queria mais: precisava não apenas estar a par desse liame social, mas, 

também, fazer perguntas aos céus, perguntas que somente o homem/cão ou o 

escritor nascido nas sombras podia fazer: por que estamos aqui, nesse lugar onde 

tudo nasce para depois morrer sem explicação? Por que nos criastes, conscientes 

de nossos pecados, de nossas misérias? Para que sofrêssemos com a tua ausência 

ou para que nos arrependêssemos e, assim, quiséssemos – órfãos que sempre 

fomos – reaver o teu amor perdido? 

Citati percebeu que nessas diatribes dirigidas a Deus, nesses 

questionamentos religiosos, a arte de Kafka assemelhava-se a uma imolação 

sacrificial, pois 

 

[...] não podia fazer outra coisa senão transcrever a voz insinuante e 
perversa dos demônios [...] ele era, portanto, um pecador, um desses 
que prestam “serviço ao diabo”. Mas era também “o bode expiatório 
da humanidade”: imolava-se pelos outros homens, não para vencer o 
demoníaco e expulsá-lo do mundo, mas para o trazer à luz do dia em 
todo o seu horror e fascínio de trevas, permitindo, assim, aos 
homens conhecer – “sem culpa ou quase culpa” – o tremendo 
pecado que haviam cometido. (CITATI, 2001, p. 262) 

 

As pungentes inquirições evocadas pelo cão/Kafka transcendiam o mundo 

animal, vão para além daquela realidade ali posta, de modo que tocavam as esferas 

celestiais, ecoavam pela imensidão sem fim, mas jamais se transformam em 

respostas. Porque – já o sabemos desde a narrativa O Covil – nessa literatura do 

“assombro”, como a definiu Karl-Josef Kuschel, Deus se esconde no silêncio; e a 

ansiedade do homem por obter, ao menos, possibilidade de entendimento para suas 

angústias permanece ubiquamente apertando-lhe o peito. De fato, não temos 

redenções possíveis ou esperança salvífica face a essas desoladoras e aterradoras 

questões. 
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Como notou Danillo Nunes: 

 

[...] aos poucos se convencera Kafka de abrigar a arte, em seu bojo, 
condições negativas que a condenam inevitavelmente a uma 
frustração, arrastando os que a ela se dedicam à derrota e ao 
desânimo. Flutuando à deriva entre o fantástico e o real, produto de 
uma interioridade que multiplica e transforma caleidoscopicamente 
as imagens recebidas do exterior, a arte “volteja em torno da 
verdade, mas com firme propósito de não se queimar” [...] além 
disso, revela-se insatisfatória e angustiante, uma vez que seus 
objetivos, imateriais e indefiníveis, nunca podem ser alcançados [...]. 
(1974, p. 415) 

 

Permite Kafka, no deambular do conto, que o anti-herói sinta-se menos 

desassossegado. Com efeito, aos poucos o cão investigador vai se transformando 

num animal resignado, não quer confrontar diretamente a vida acomodatícia dos 

outros cães, nem se sente obrigado a chamá-los à especulação metafísica-religiosa. 

Numa palavra, chega à maturidade. Entretanto, continua em solilóquio com suas 

divagações, debate-se em aporias, aprofunda a sua infelicidade, quer finalmente 

encontrar o “tutano venenoso-beatífico”, a verdade do Ser141. 

Então, Kafka nos conta algo de realmente excepcional. Ainda na juventude, 

quando o sentimento de inquietude em relação à passividade dos outros cães 

subsistia intacta, numa madrugada e em meio a olências viciadas, viveu o cão 

investigador uma experiência arrebatadora. Ardilosamente, sete cães surgiram do 

ocaso do mundo, das fronteiras invisíveis que separam o mundo animal da 

transcendência inabordável e aproximaram-se do incauto protagonista. Ouvia-se 

música por toda a parte – apesar dos sete cães não tocarem qualquer instrumento – 
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 Nesta alusão “à verdade do Ser”, fazemos referência à obra do filósofo alemão Martin Heidegger 
(1889-1976). Maria Cavalcante Schuback engendra uma aproximação entre o pensador crítico da 
metafísica e a obra de Kafka: 

[...] nas descrições de Kafka, nas suas distopias, discronias, descentralizações, 
desterritorializações, todas essas experiências e elementos angustiantes descrevem não 
apenas as expressões kafkianas de nossa realidade política e burocrática, mas o 
acontecer nu e cru de um acontecer. Ler esse mostrar rude, nu, cru do acontecer é muito 
difícil porque nenhuma metáfora, nenhuma analogia, nenhuma remissão a outro sentido 
pode nos ajudar a entrar no sentido. É que já sempre estamos “aí”, na construção, no 
acontecer do sentido. Já sempre somos no ser. Ambigüidade é o elemento da literatura à 
medida que ambigüidade é o modo em que a tensão heraclítica dos contrários nos está 
sendo dada entre Kafka e Heidegger: reflexões sobre a relação entre literatura e filosofia 
na era da técnica hoje: literatura é ambigüidade porque surge criadoramente na tensão 
trágica de sua própria morte – literalidade e erudição letrada. Nesse sentido, podemos 
entender quando Kafka diz em uma de suas cartas: “Sou outro do que aquilo que digo; 
falo outro do que eu penso, penso outro do que eu deveria pensar e isso até a 
obscuridade mais profunda [...]”. (SCHUBACK, 2007, p. 67-68) 
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e o som era como um estrépito grotesco, uma vibração tremenda, fazendo 

dessangrar tudo ao redor, abalando os alicerces que davam sustentação ao mundo. 

Os setes cães dançavam uma dança estranhíssima – ficavam agitados em 

derredor do cão pesquisador – levantavam as patas, subiam uns nas costas dos 

outros, dispersavam-se para se reagruparem logo a seguir. A música se 

intensificava, fremia altissonante e parecia surgir do caos primordial onde tudo se 

perdia, tudo se confundia numa torrente inescapável de morte e dilaceramento.142 

O cão pesquisador observa atentamente os outros cães malabaristas e nota, 

surpreso, que a aparente tranquilidade que demonstravam, executando os 

circunlóquios sensuais, tinha, na verdade, uma cariz demoníaca. Era uma dança 

macabra e desagregadora, eivada de desespero, como se fosse uma irrisão a tudo o 

que fosse belo, justo e verdadeiro. 

Diante de tal sublimidade, ajoelhou-se o cão pesquisador, envergonhado 

diante dessas forças tremendas que o engolfavam e o faziam desistir do mundo real. 

Embriagado, sentiu-se cingido pelo êxtase apolíneo-dionisíaco143; queria  perder-se 

no vórtice de sons e dança oriundos do caos onde, porventura, nasceram a 

possibilidade de todos os mundos. 

Susana Rabaça vê nessa cena a transgressão ocorrida no paraíso, pois, 

 

[...] na verdade, os cães pareciam carregar a culpa e a vergonha 
transcendentais que advinham do pecado da queda, após Adão e 
Eva terem comido o fruto proibido. É, por conseguinte, enquanto 
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 Antonia Soulez procurou entender como Kafka construiu essa música dilacerante. Segundo a 
pesquisadora: 

[...] música aqui não é apenas a bela música, a música musical que se escuta com 
emoção, música inaudível aos ouvidos de Kafka para quem “as sereias se calam”, em 
suma, a música dita pura, da qual Betsy Jolas se reclama ainda. Há também as 
conversas, os ruídos do culto (em “Na nossa sinagoga”), as discussões em família à 
mesa, um som espacializado, estendido à esfera da vida, tomando um caráter quase 
etológico [...]. 
A música pode ser igualmente a papinha esquizofrênica de um monólogo interminável, 
“laço sem laço de uma frase a outra” em que Adorno vê a parataxe de uma lógica 
associativa indiferente ao sentido. É o que se passa ainda em Beckett em Watt, por 
exemplo, ou em Investigações de um cão. (2008, p. 182-183) 

143
 Observa Ítalo Ishikawa a gênese do êxtase sonoro desde o mundo grego: 

A ligação entre sentimento e o fundo musical da natureza – a identidade entre o “lírico 
com músico” está na raiz da conjunção entre apolíneo e dionisíaco, e, por conseguinte, 
está na gênese da tragédia ática. O homem no qual ocorre a conjunção entre as pulsões 
dionisíaca e apolínea é o sujeito lírico, ou seja, há nele um excesso de sentimento 
transbordante; seus sentimentos explodem na união mística com a vida da natureza, o 
sujeito lírico submerge na pulsão musical do mundo [...]. (2015, p. 10) 
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símbolos caricaturais e distorcidos do pecado de desobediência 
primeva, que os cães, de seguida, vão violar a lei, fazendo “aquilo 
que é mais ridículo e indecente aos nossos olhos: marcharem sobre 
as patas traseiras” [...]. A exposição vergonhosa da sua nudez resta 
como movimento de desmontagem subversiva e escandalosa do 
mito adâmico por parte de Kafka. No fundo, a dança vergonhosa dos 
cães parece ser a expressão do absurdo existencial, em que assenta 
a condenação eterna do homem/cão [...]. (RABAÇA, 2011, p. 260) 

 

Com efeito, esse andar para trás dos cães malabaristas sugere-nos a ideia 

da transgressão e, assim, da alteração das “leis naturais do mundo”, realçando a 

sublevação da ordem estabelecida. 

Nas páginas seguintes encontramos o cão pesquisador ainda aturdido, 

entregando-se mais do que nunca à obsessão de seus questionamentos religiosos e 

empenhando-se em desafiar os limites físicos e espirituais de sua própria vida. Por 

isso jejuou – atitude que, para Kafka, significa ascetismo extremo –, ensimesmando-

se, cabisbaixo e infeliz, a ponto de tornar-se, na velhice, um apóstata do mundo 

canino.144 

 

[...] emaranhava-me na forragem de folhas secas, já não conseguia 
dormir, ouvia ruídos por toda a parte, o mundo que tinha dormido na 
minha vida precedente parecia acordado pela minha fome, tinha a 
impressão de nunca mais poder comer, porque teria de reduzir 
novamente ao silêncio o mundo livremente ruidoso e não seria capaz 
de fazê-lo; mas o ruído maior ouvia-o no ventre, onde encostava 
muitas vezes o ouvido, e o terror deve ter-se-me estampado nos 
olhos, porque quase não conseguia acreditar naquilo que ouvia. 
(KAFKA apud CITATI, 2001, p. 332) 
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 Essa atitude do homem/cão kafkiano, indo ao encontro do sofrimento para desembaraçar-se da 
consciência comum, a “omnitude” de que falava Dostoiévski, lembra-nos a personagem irascível e 
“misantrópica” de Memórias do subsolo. Pondé sintetizou o importante desse livro: 

Dostoiévski promove uma demolição radical do ser humano. Em todo comentário 
espiritual, na tradição medieval ou na tradição bizantina, sobre a antropologia do homem 
natural – o homem como produto da sociedade, pois esta é natureza, o homem como 
produto de mecanismos psicossociais, sejam quais forem –, aparece uma demolição do 
homem natural no sentido de superação dolorosa. 
É uma espécie de prefácio a qualquer tratamento do ser humano como ser divino: inicia-
se com uma demolição do seu estatuto de ser de natureza [...] nesse sentido, o 
subterrâneo é uma experiência de transcendência, mas como patologia. Como diz o 
próprio personagem: “quem disse que o normal deve ser o critério?” [...] para ele, o ponto 
máximo é quando alguém escolhe algo que não lhe é vantajoso, quando toma uma 
decisão que não implica em vantagem para si. Nesse caso, o indivíduo está mais 
próximo da salvação – é o paradoxo absoluto, porque ele descobre que é transcendente 
a si mesmo, ele não consegue se objetivar. Lembrando da mística ortodoxa: a 
objetivação do mundo é a decomposição do mundo, é a morte. E o que há de mais exato 
do que a morte? Ela é absolutamente precisa. (PONDÉ, 2013, pp. 230; 238; 239) 
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Já para o final do conto, vemos o cão/Kafka imerso na floresta; está 

calcinado pela fome, lambe as patas dianteiras como se fossem o sucedâneo do 

tutano venenoso-beatífico, que procurou durante toda a existência. Enrolava-se, 

misturava-se ao pó da terra de onde vieram Adão e Eva, a quem ele aludia toda a 

vez que fazia a pergunta que todos os homens/cães têm feito desde o começo do 

mundo: por que este abandono, essa indiferença cósmica, por que esse gosto de 

sangue na boca sempre que nos damos conta do exílio de Deus? 

O cão pesquisador sempre soube de sua dificuldade em ser como os outros 

cães. Afinal de contas, era um peregrino solitário em busca da pequena luz que, às 

vezes, brilha nas trevas. Mas agora, envilecido na floresta, reconhecia o perfume 

misterioso da morte a inundar-lhe os pulmões e queria, ansiava ardentemente, uma 

resposta às suas angústias existenciais. 

Raramente, Kafka concedeu às suas personagens esse préstimo generoso, 

esse ditoso favor. Mas, nesse que é um de seus últimos textos, a concessão foi 

feita; até ele, o mais cruel dos autores, comoveu-se com o pressentimento do ocaso. 

E, então, temos essa imagem: de repente, na floresta imensa, apareceu, diante do 

cão pesquisador, um outro cão, com patas longas, pelos castanhos divididos por 

manchas brancas, olhos profundos, como um Titã saído do Cosmo Grego. 

O enorme cão começou a cantar, mas dele não vinha a música demoníaca e 

estrepitosa que conhecemos com os sete cães malabaristas; ao contrário, de sua 

majestade altaneira e sublime, vibrou a melodia, doce e pacificadora, dos céus 

comunicantes. 

O cão pesquisador estremeceu, quis perder-se nesse arrebatamento 

beatífico, redentor, nascido com o sopro de Deus, engendrado por essa melodia 

endereçada somente a ele, o mais solitário e infeliz dos cães/homens, agora 

redimido, prostrado no sangue e na vergonha de sua pequenez. 

Deus, parece nos dizer Kafka ao cabo dessa investigação, só pode revelar-

se diante da mais suprema humildade. A humildade daqueles que, buscando 

encontrar as respostas últimas da existência, precisam mastigar, até o limite do 

suportável, o tutano beatífico-venenoso, a verdade dolorosa da vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde a morte de Franz Kafka, ocorrida em 1924 no sanatório de Kierling, 

uma plêiade de investigações tem sido realizada em torno de sua obra. Com efeito, 

trata-se de um dos autores mais comentados e discutidos no decorrer do século XX 

e no começo do século XXI. Sua literatura, forjada sob a égide do pessimismo e da 

denúncia contra a crueldade que insiste em perseguir a criatura humana, ergue-se 

como um dos grandes acontecimentos artísticos que a modernidade tardia soube 

conceber. 

Mas, em se tratando da obra kafkiana, quaisquer aproximações analíticas 

esbarram, desde o princípio, com uma grande dificuldade: é que esses textos 

parecem – pelo que encerram de dubiedades, ironia e inacabamento – querer 

permanecer enigmáticos e desafiadores, longe de um escrutínio acabado. 

Destarte, ao falarmos dessa arte escapadiça, devemos nos preocupar com 

as possibilidades interpretativas que os escritos sugerem e não com a descoberta da 

verdade última e acabada. 

Essa polissemia analítica pode ser constatada ao verificarem-se as inúmeras 

disciplinas que se debruçaram sobre os escritos de Kafka: a teoria literária, a 

sociologia da cultura, a psicanálise, os estudos comportamentais, a filosofia da 

religião etc. 

Todos esses esforços científicos trouxeram, ao longo dos anos, inúmeros 

frutos. Cada uma dessas abordagens deu à obra kafkiana um renovado viço e 

perspectivas multifacetadas cada vez mais abrangentes, com inequívocos ganhos 

heurísticos. 

Observou Simone de Beauvoir, a respeito da recepção dos livros de Franz 

Kafka na França: 

 

[...] nossa admiração por Kafka foi instantaneamente radical, sem 
que soubéssemos exatamente por que achávamos que a obra dele 
nos dizia respeito pessoalmente. Faulkner, e todos os outros, 
contavam-nos histórias distantes; Kafka nos falava sobre nós 
mesmos. Revelava-nos nossos próprios problemas, confrontados 
com um mundo sem Deus, mas onde, mesmo assim, nossa salvação 
estava em jogo. Nenhum pai tinha incorporado a lei para nós, mas, 
ainda assim, a lei estava inflexivelmente gravada em nós. Nenhuma 
razão universal teria esperança de decodificá-la. Era tão singular, tão 
secreta que nós mesmos jamais teríamos êxito em explicitá-la; e, no 
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entanto, sabíamos que, se não obedecêssemos a ela, estaríamos 
perdidos. (BEAUVOIR apud PAWEL, 1984, p. 407) 

 

Entretanto – e aqui passamos a falar de nosso estudo mais detidamente – 

as abordagens religiosas foram, quando comparadas às outras visões, diminutas e, 

porque não dizer, marginais. 

Adrede, o nosso estudo teve, desde o início, essa preocupação fundamental: 

tentar demonstrar, de maneira a mais clara possível, que o prisma religioso deve, a 

expensas de quaisquer privilégios epistemológicos, subir ao proscênio e ganhar a 

legitimidade acadêmica que, por vezes, lhe foi negada. 

Como argumentou Eduardo Portela, “[...] Kafka não conseguiu aceitar a 

‘omissão’ suprema, o clericalismo, as deformações das sinagogas de Praga; mas a 

inquietação religiosa, ostensiva ou velada, afirmativa ou reprimida, ele a carregou 

consigo, por toda a sua travessia” (apud NUNES, 1974, p. 9). 

Com efeito, sem essa atenção à dimensão religiosa, perde-se muito da 

riqueza e das indagações cruciais que a obra de Kafka tem a nos oferecer. 

Para realizarmos esse trabalho, precisávamos demonstrar inicialmente duas 

coisas: 

a.  a imbricação entre vida e obra; e 

b.  o “caleidoscópio hermenêutico”. 

Quanto ao primeiro tópico, assinalamos algumas passagens de sua vida que 

contribuíram para consubstanciar a visão pessimista de mundo, que se refletiria de 

forma inequívoca na construção dos seus textos. 

Destacamos a sua dificuldade com o pai (autoritário e distante), as difíceis 

relações com as mulheres e as relações com o judaísmo tal como ele o conheceu, 

desde as primícias da vida no “lese-und Redehalle der deustschen studenten” (o 

pavilhão de conferência e debates dos estudantes alemães) até as visitas à 

sinagoga de Praga. 

Esses acontecimentos, basilares em sua formação, acabaram sendo 

projetados nas trágicas personagens que vieram a compor o seu universo literário. O 

Covil, por exemplo, pode ser lido como a projeção de sua feroz solidão e A 

Metamorfose, como crítica à rejeição familiar: Kafka aludiu a esse sentimento de 

“desterro” durante toda a existência (HAAS, 1960). 
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Não queremos – e é importante realçarmos isso – dizer que esses 

dissabores determinaram a obra, como se essa fosse o espelhamento de suas 

dificuldades pessoais. Apenas sublinhamos que a compreensão dos dados 

biográficos ajudam a compreender mais acuradamente as radículas de sua arte 

atormentada. 

Quanto ao caleidoscópio hermenêutico, trouxemos à luz a abordagem de 

cunho sociológico sobre a obra kafkiana, especialmente a Escola de Frankfurt, que 

enxergou em seus escritos o testemunho “revolucionário”, o libelo – sardônico e 

implacável – contra os desmandos e as opressões da sociedade capitalista. 

À guisa de ilustração, notemos esse comentário de Kafka sobre uma 

manifestação de operários: 

 

[...] essa gente é tão consciente de si mesma, tão segura de si 
mesma e tão bem humorada! São os donos da rua e acreditam-se 
donos do mundo. No entanto, eles se enganam. Logo atrás já 
avançam os secretários, os burocratas, os políticos profissionais, 
todos os sultões modernos que se preparam para tomar o poder [...] 
a revolução se evapora, resta apenas o lodo de uma nova 
burocracia. Os grilhões da humanidade torturada são feitos de papéis 
de ministérios. (KAFKA apud LÖWY, 1989, p. 77) 

 

Outro vetor importante, presente no capítulo dois de nossa tese, foram as 

análises psicológicas que tentaram desvelar a gênese dos sentimentos de culpa e 

de solidão que o torturam, até mesmo nos raros casos em que conheceu a 

felicidade, especialmente no final da vida, ao lado de Dora Diamant. 

Foi nesse sentido que destacamos os Topoi da obra (e a eles nos referimos 

inúmeras vezes ao longo desta nossa pesquisa), ou seja, aquilo que 

recorrentemente encontramos na confecção de suas histórias “fantásticas”: a 

imagem da personagem lutando contra o mundo adverso, prestes a vergá-lo sob o 

peso intolerável da humilhação e da vergonha. 

Lemos em seus diários: “[...] não há ninguém aqui que realmente me 

compreenda. Ter alguém com tal entendimento, uma esposa talvez, significaria ter 

um porto seguro, em toda parte, ter Deus” (KAFKA apud DIAMANT, 2013, p. 21). 

De fato, pudemos constatar que o malogro por constituir família representou 

para Kafka não apenas grande frustração, mas acentuou-lhe sobremaneira o 

sentimento de que era incapaz de integrar-se à comunidade humana, no que ela tem 
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de mais fundamental: propiciar ao homem enraizamento no mundo. Analisando esse 

tópico, comentou Leandro Konder: 

 

[...] o que Kafka nos mostra é o interior de um homem da época 
contemporânea, a subjetividade de um indivíduo que vive uma fase 
posterior à de Dostoiévski, uma fase em que as contradições sociais 
provocaram uma autêntica desintegração atômica na comunidade 
humana e criaram condições nas quais impera a mais terrível solidão 
já existente ao longo de toda a história da humanidade. (1974, p. 
207-208) 

 

Portanto – e devemos esclarecer isso ao leitor – foi necessário, antes que 

nos debruçássemos sobre os estudos religiosos, conhecer mais de perto os 

meandros pelos quais a obra kafkiana pôde ser desvelada em toda a sua 

complexidade e pluralidade analíticas. 

O capítulo terceiro de nossa tese doutoral foi concebido para estudar a visão 

religiosa de sua obra, de maneira que pudéssemos verificar a plausibilidade de 

nossa hipótese: a existência de um Deus Absconditus, veladamente pressentido nas 

histórias que compuseram as narrativas sombrias kafkianas, eivadas por 

simbolismos judaicos e impiedosamente irônicas. 

No começo da sessão, analisamos o “caso Max Brod”, ou seja, a 

interpretação positiva que o grande amigo e testamentário de Kafka fez sobre os 

seus textos. Com efeito, frisamos o fato de que, entre as inúmeras sendas que 

constituíram a fortuna crítica de Kafka, a posição brodiana foi uma das mais 

comentadas e das mais contestadas. 

Trouxemos à baila a discussão para que pudéssemos nos posicionar 

claramente sobre a polêmica. E fomos peremptórios em nossa resposta: 

reconhecemos a importância de Max Brod145 para a conservação dos livros de 

Kafka, mas rechaçamos a sua visão edulcorada, que tentou transformá-lo numa 

espécie de “santo” e a sua obra, numa busca por salvação e redenção aos moldes 

do judaísmo rabínico. 

Concordamos com as argumentações de Mauro Rocha Baptista, para quem: 

 

A primeira forma de interpretação aos textos de Kafka leva à 
compreensão de uma religiosidade institucional inerente aos seus 
personagens. Nela podemos observar como os personagens 

                                                        
145

 Sem o seu esforço, não conheceríamos muitos dos textos fundamentais kafkianos. 
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kafkianos reagem com naturalidade a tudo aquilo que acontece ao 

herói. Sintomaticamente, os primeiros intérpretes de Kafka analisam 
esta relação como parte da formação de Franz – são os casos de 
seus amigos do círculo de Praga [...] – os quais observam na 
literatura kafkiana o desejo por adequação ao mundo de uma mente 

atormentada, em constante confronto com o mundo que a cerca. Por 
outro lado, intérpretes marxistas, como Georg Lukács, afirmam que 
Kafka está preso aos limites burgueses de seu tempo, reverberando 
os ideais de alienação típicos do capitalismo. A obra de Kafka não 
seria mais do que um apelo ao conformismo. Porém, devemos 
observar que este é apenas um desdobrar da metáfora kafkiana. 

Esta religiosidade institucional, que aceita pacificamente a realidade 
externa é apenas uma das formas de expressão da literatura de 
Kafka, seus heróis partem para uma postura mais ativa, que escapa 
a estas primeiras interpretações. (BAPTISTA, 2008, p. 4) 

 

A seguir, elegemos a escola Teopoética de Kuschel, como caminho 

renovado e alvissareiro, no tocante à interpretação religiosa em Kafka, na medida 

em que poderíamos sair da positividade brodiana para conhecer outros aportes 

teóricos, necessários à verificação de nossa hipótese. Assim, estudamos dessa 

escola conceitos como: a “sacra irredutibilidade de Deus” e a “enigmação da 

realidade”. 

A título de síntese, observou Kuschel que 

 

[...] grandes escritores do século XX demonstram que não apenas o 
discurso sobre a transcendência (como ato de conformação estética 
da realidade banal), mas também o discurso sobre o Deus 
transcendente, podem sobreviver no espaço da literatura, sem que 
Deus deixe de ser Deus; e sem que a literatura deixe de ser arte e 
acabe incorrendo em um tom edificante, de piedade leviana e 
propaganda religiosa [...]. (1999, p. 215) 

  

Entretanto, verificamos os limites dessa matriz alemã de conhecimento, uma 

vez que Kuschel não estava interessado na questão mística da obra kafkiana. Essa 

nova senda teórica, axial para as nossas pretensões, nós a encontramos na tese 

proposta por Scholem: a de ser Kafka um “cabalista herético”. 

Ser um “cabalista herético”, nessa acepção proposta pelo historiador das 

religiões, significa enxergar a realidade do mundo como o “nada de Deus”, a sua 

ausência, mas, ao mesmo tempo, divisar a emergência fugaz e imprevisível de seu 

brilho. 

Para verificarmos a consistência dos argumentos scholenianos, debruçamo-

nos sobre o estudo da cabala, sob dois olhares: o livro do esplendor, o Zohar, e o 
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hassidismo polonês do século XVIII. Deles, extraímos a gênese do conceito de Deus 

Absconditus e pudemos verificar a plausibilidade de nosso estudo. 

Se, como queria Scholem, Kafka era um cabalista herético, então 

poderíamos afirmar o Deus Absconditus em sua obra. Restava-nos, para finalizar a 

nossa investigação, fazermos a interpretação dos textos kafkianos. 

Por esta forma, no último capítulo de nossa tese doutoral, referimo-nos à 

tensão religiosa-mística das narrativas como se fossem a tessitura de um 

acompanhamento musical. 

Começamos nossa hermenêutica por um molto pianissimo, representado por 

O Covil, texto no qual Deus se esconde inteiramente; depois, ouvimos o mezzo-forte 

em A Metamorfose e em O Processo; finalmente, no conto mais inquiridor de sua 

obra, Investigações de um Cão, encontramos a nota rara e fortissima: a pequena luz 

brilhando nas trevas. 

Depois do exposto, e à guisa de conclusão, cremos ter cumprido os 

objetivos que nos propusemos na consecução deste estudo: 

A. destacamos a importância de interpretar Kafka sob o jaez religioso; 

B. aprofundamos a hipótese proposta por Scholem, o Kafka místico; e 

C. fizemos a nossa própria hermenêutica, sob  a perspectiva do Deus 

Absconditus, haurido da tradição judaica. 

Para que pudéssemos atingir a esses objetivos, enfrentamos aquela que foi 

a nossa maior dificuldade durante a pesquisa: a escolha dos textos a serem 

analisados. Dentro dos limites que quisemos imprimir à nossa tese doutoral, foi 

necessária a seleção criteriosa das narrativas que pudessem corroborar, da melhor 

maneira possível, a nossa hipótese de trabalho. 

Assim, por exemplo, deixamos de lado o romance O Castelo, por 

entendermos que, nessa longa e intrincada história, Deus permaneceu oculto e 

inatingível. Para destacarmos essa ausência, preferimos analisar O Covil.  

Gostaríamos ainda de destacar as possíveis sendas que o nosso trabalho 

possa vir a suscitar. 

Em primeiro lugar, caberia uma pesquisa mais aprofundada sobre a eleição 

dos nomes próprios nos textos kafkianos. Com efeito, também para a tradição 

judaica essa nomeação tem uma importante conotação religiosa e, portanto, valeria 

a pena um estudo mais específico sobre o assunto. 
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Em segundo lugar, seria importante uma investigação sobre a relação da 

filosofia dialógica de Martin Buber e a obra de Kafka. Antes de nossa pesquisa, nem 

sequer suspeitávamos que ambos se conhecessem pessoalmente. 

E, finalmente, mas não menos alvissareiro, uma análise dos textos kafkianos 

feita sob o jaez do existencialismo de Leon Chestov parece-nos de grande valor 

heurístico. 

Ao fim e ao cabo desses anos todos de pesquisa, gostaríamos de salientar a 

nossa profunda admiração por esse senhor chamado Franz Kafka. Doce, gentil, 

solidário – não encontramos um relato sequer que dissesse o contrário –, mas autor 

de uma obra cruel, vigorosa, feita sem nenhuma concessão ao gosto médio dos 

leitores da época. 

Queremos – para concluir o nosso estudo – ir ao encontro de Kafka uma vez 

mais. E vamos encontrá-lo em março de 1924, no sanatório de Kloesterneuburg, 

perto de Viena. Depois de corrigir os últimos escritos, lágrimas saiam de seus olhos. 

Não falava; escrevia pequenos recados em guardanapos. Não bebia, não comia 

mais. 

Ele, que jamais retratou uma flor sequer em suas histórias, cercou-se – nos 

momentos derradeiros da vida – de lilases, peónias, cravos vermelhos. Queria 

inebriar-se nesse sagrado e sublime perfume. 

Com essa imagem consoladora, despedimo-nos desse homem trágico, 

envolto na singelíssima luz das flores, quiçá a mesma que envolveu a Schehiná, a 

face escondida de Deus, quando cingia nos braços a intratável e desamparada 

criatura humana. 
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Anexo A 

 

 

Desmembramento do Império Austro-Húngaro (1919-1920) 

 

 

 

Fonte: BRASIL (1977, p. 144) 
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Anexo B 

 

Kafka com Ottla, sua irmã. 

 

 

Fonte: Rozsas (2009). 
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Anexo C 

 

Kafka com Felice, sua primeira noiva (1917). 

 

 

Fonte: Rozsas (2009).



212 

 

Anexo D 

 

Milena Jesenská, a grande paixão de Kafka. 

 

 

Fonte: Rozsas (2009). 
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Anexo E 

 

Dora Diamant, companheira de Kafka em seus últimos anos. 

 

 

Fonte: Rozsas (2009). 
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Anexo F 

 

Última fotografia de Kafka (1923/1924). 

 

 

Fonte: Rozsas (2009). 
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Anexo G 

 

Manuscrito de A Metamorfose. 

 

 

 

 

Fonte: Rozsas (2009). 
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