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Este trabalho é fundamentalmente baseado na leitura do romance Adam Ben

Kelev, ou A Ressurreição de Adam Stein, como foi publicado no Brasil, escrito 

pelo ficcionista israelense Yoram Kaniuk. E um romance sobre um palhaço 

judeu alemão que vive na Alemanha e é aprisionado com a família pelas forças 

nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vez no campo de extermínio, 

ele é reconhecido pelo Comandante Klein, que demonstra sua gratidão ao 

palhaço por ter este salvo sua vida quando estava prestes a cometer suicídio: as 

piadas e a pantomima funcionaram tão bem que fizeram-no mudar de idéia. 

Klein então chama Adam Stein para a mesa de negócios e diz que ele pode 

viver trabalhando no campo de extermínio como palhaço para divertir os judeus 

antes da execução. Há, no entanto, uma séria cláusula: Adam deve viver como 

um cão, de quatro, sendo ao mesmo tempo companhia e rival de Rex, o pastor- 

alemão de estimação de Klein. O palhaço concorda e representa para sua 

mulher e filha e todos os judeus antes que sejam transformados em fumaça. 

Adam sobrevive, toma-se um homem rico e tenta viver na Alemanha, mas 

decide mudar-se para Israel depois de ser informado de que sua outra filha está 

lá, casada e grávida. Desafortunadamente ela morre antes do esperado encontro 

entre pai e filha. Então Joseph, o marido, leva Adam para visitar o túmulo dela
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e diz ao seu engraçado sogro para representar então. Adam enlouquece, 

transforma-se novamente em cão e é levado para o hospital. Há muitos 

internos: o instituto é comparável aos campos de extermínio. A última 

internação ocorre depois que Adam tenta assassinar sua amante. Ele então vai 

para o instituto construído no deserto por uma benemérita norte-americana, 

uma mulher lunática que é induzida a crer que pode antecipar a vinda do 

próprio Messias. E um bando de lunáticos, a maior parte deles sobreviventes 

do campo de extermínio, como Adam, acredita que o palhaço é o ungido. 

Kaniuk justapõe o circo, o campo e o instituto para criar uma fábula fantástica, 

cómica e pungente sobre o poder, sobre o drama pessoal e coletivo em nossos 

tempos pós-Shoá, ou pós-modemos.

O ponto de partida do trabalho é a expressão artística de acordo com autores 

como Bakhtin, Foucault, Fredric Jameson, Jean Baudrillard, Linda Hutchon e 

Marjorie Perloff, Deleuze e Guattari, Carlos Rincón, Umberto Eco e outros que 

contribuíram de modo importante para a compreensão desta época 

excepcionalmente complexa, sua arte e seus artistas. Deve ser lembrado que, 

no caso de um livro e um autor israelense, isso é ainda mais complicado, 

porque ao contexto internacional dos vários pós, adiciona-se a situação especial 

de Israel na sua fase pós-sionista. Kaniuk, como outros escritores pós- 

modemos, elabora uma dura sátira contra a política local e global, o Sionismo. 

o capitalismo e todos os tipos de religião que se possa encontrar. Alguns têm 

criticado Kaniuk por não ter sido capaz de obter tun tipo de texto equilibrado 

em conformidade com os modelos tradicionais. Mas o leitor pode concluir que 

esse romance é uma obra de arte desequilibrada e imperfeita porque a perfeição 

é algo que pertence aos bons velhos tempos anteriores à devastação nazista, 

que é apresentada como o auge da civilização ocidental. Assim, a imperfeição
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está no âmago da obra e decorre das intenções criticas radicais do autor.

Para mostrar essas intenções de modo mais claro, e os ambiciosos objetivos 

do autor, tendo em mente que este é sobretudo um trabalho sobre a experiência 

judaica em nosso tempo, comparo o romance com um tipo de expressão 

artística bastante diferente: a arquitetura, como podemos ver na obra pós- 

modema de Frank O. Gehry. Gehry tomou-se intemacionalmente famoso por 

fazer uma confusão do ponto de vista humanístico, tratando a perspectiva 

“normal” com um estilo descontrutivo. O mesmo ocorre no romance de

nosso tempo.

Minha intenção era explicar como esses artistas podem fazer com que as 

pessoas percebam a problemática situação da humanidade diante da Shoá, que 

continua a afetar judeus e não-judeus ao mesmo tempo e de muitas e

Kaniuk. Ao longo do estudo eu procuro encontrar pontos em comum nessas 

obras aparentemente distantes. Além da era pós-modema de ambos (Gehry 

nasceu em 1929, Kaniuk em 1930), têm algo mais em comum, e isso é 

importante. Eles são artistas judeus. Na obra de Kaniuk sua judeidade é óbvia, 

o que não é o caso de Gehry. Mas nós vemos reflexos de sua judeidade na 

famosa casa de Santa Mônica (Fredric Jameson percebeu isso de modo 

bastante agudo, como é usual), por exemplo: a instabilidade é expressa por 

todos os meios à mão. O uso de materiais baratos, a mudança que não é 

mudança, a presença do velho no novo, etc. Nós podemos ver sinais disso no 

seu próprio nome de família, que no passado foi Goldberg. Ele explicou que 

decidiu alterar o nome por causa do anti-semitismo. Muitos anos mais tarde, 

confessou estar arrependido por causa dessa dramática decisão. Eu tentei juntar 

dois artistas judeus aparentemente tão distantes - um israelense, um sabra, o 

outro um canadense-americano - como exemplos da experiência judaica em
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insuspeitadas maneiras. Quero dizer que essa pode ser a experiência simultânea 

de homens e mulheres - no sentido global - cuja mente e cujos corpos eram e 

continuam a ser usados para alimentar a indústria da morte de modo tão 

ridiculo quanto terrível.
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Two clowns and an artichoke

- reading of the novel Adam Stein Resurrected, by Yoram Kaniuk

- an abstract -
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This work is fundamentally based on the reading of the novel Adam Ben 

Kelev, or Adam Stcin Resurrected as it was published in the USA, written by 

the Israeh author Yoram Kaniuk. This is a novel about a Jewish-Gennan clown

who lives in Gennany and is caught with his family by Nazi forces during the 

Second World War. Once in the death camp, he is recognized by Commandant 

Klein, who shows his gratefulness to the clown who has involuntarily saved his 

life when he was ready to commit suicide: the jokes and plays worked so well 

that made him change his mind. Klein then calls Adam Stein to the negotiation 

table and tells he could live working in the death camp as a clown to amuse the 

Jews before their execution. There is one serious stipulation although: Adam 

must live like a dog, on fours, being at the same time a company and a rival to 

Rex, Klein's Gennan shepherd pet. The clown agrees and performs for his wife 

and daughter and all the Jews about to be killed and tumed into smoke. Adam 

survives, becomes a rich man and tries to live in Gennany but decides to move 

to Israel after being infonned that his other daughter is there, married and 

pregnant. Disgracefully she dies before the expected reunion between father 

and daughter. Then Joseph, the husband, takes Adam to visit her tomb and tells 

his funny father in law to play. Adam goes crazy, tums into a dog again and is 

taken to the hospital. There are a lot of intemments'. the institute is comparable
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To show these intentions clearer and the author’s high goals, having in mind 

this is a work mainly about the Jewish experience in our times, I compare the

to death camps. The last intemment occurs after Adam attempting to 

assassinate his lover. Then he goes to that institute built up in the desert by an 

American do-gooder, a lunatic woman whom was driven to believe that she 

can help anticipate the coming of the Messiah himself. And a bunch of lunatics, 

more of them survivors from death camp like Adam, believe the clown is the 

anointed one. Kaniuk juxtapositioned the circus, the death camp and the 

institute in order to create a fantastic, comic and pungent fable about power, 

personal and collective drama in our post-Shoa, or postmodem days.

The starting point of this work is the artistic expression in accordance with 

authors like Bakhtin, Foucault, Fredric Jameson, Jean Baudrillard, Linda 

Hutcheon and Marjorie Perloff, Deleuze and Guattari, Carlos Rincón, Umberto 

Eco and others that have done important contributions to the understanding of 

this exceptionally complex era, art and artists. It must be reminded that in the 

case of an Israeli book and author it is more complicated, because in addition to 

the intemational context of post and posts, there is the special situation of Israel 

in its post-Zionist phase. Kaniuk, like other postmodem writers. produces a 

very hard satire against local and global politics, Zionism, capitalism and all 

kinds of religion someone can fmd. Some have criticized him for not being able 

to get a kind of a balanced text according with traditional models. But the 

reader can conclude that this novel is an unbalanced. imperfect work of art 

because perfection is something that belongs to good old days before the nazi 

devastation, which is presented as Western civilization at its best. So, 

imperfection is in the core of the work and comes from the radically criticai 

intentions of the author.
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novel to a quite different kind of artistic expression: architecture, as we can see 

in Frank O. Gehry's postmodem works. Gehry became famous around the 

world for making a mess of the traditional humanistic point of view, treating 

“normal" perspective in a deconstructive style. The same occurs in Kaniuk's 

novel. All along my text I try to fínd common points in their apparently distant 

works. Besides their postmodem era (Gehry vas bom in 1929, Kaniuk was 

bom in 1930), they have something else in common that is important to be 

mentioned. They are Jewish artists. In Kaniuk’s work the Jewishness is 

obvious, which is not the case upon Gehry’s work. But we can see reflexes of 

his Jewishness in his famous Santa Monica house (Fredric Jameson realized it 

in a very acute way, as usual), for instance: the instabihty is expressed by all 

means at hand. The use of cheap materiais, the changing that is not change, the 

presence of old in new stuff and so on. We can see signals of it in his own 

family name that once used to be Goldberg. He explained that he decided to 

change his name in order to protect his decendents ífom anti-semitism. Many 

years later he confessed to regret that dramatic move. I tried to mix two Jewish 

artists apparently so distant - one is a Israeli, a sabra, the other is a Canadian- 

American - as examples of the Jewish experience in our times. My intention 

was to explain how those artists can make people realize the problematic 

situation of mankind in face of the Shoa, that continues to affect both Jews and 

non-Jews at the same time and in many unsuspected ways. 1 mean, this can be 

at the same time the experience of men and women - in the global sense - 

whose mind and bodies were and continue to be used for feeding the industry 

of death in an absolutely ridiculous and terrible way.
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INTRODUÇÃO
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O objetivo aqui é fazer uin estudo sobre a experiência judaica contemporânea 

traduzida em expressão artística, a propósito, basicamente, do romance Adam 

Ben Kelev, ou A Ressurreição de Adam Stein, como foi publicado no Brasil, 

escrito pelo israelense Yoram Kaniuk nos anos 60, com uma entrada nas artes 

plásticas. Trata-se de um autor incluído na chamada Geração da Terra ou do 

Estado, isto é, referente àqueles que passaram a publicar após a fíindação de 

Israel, em 1948. Sua obra foi produzida num cruzamento de diversas mudanças 

na história do país e da literatura israelense e é interessante lembrar alguns 

detalhes a respeito.

Do ponto de xista da produção literária e do círculo dos leitores, o livro de 

Kaniuk está no momento da transferência de público da poesia - sempre uma 

tradição na literatura hebraica - para a prosa. Isso ocorreu depois que a poesia 

assinalou tuna passagem critica na sociedade israelense, pós 1948, quando o 

objetivo básico da ideologia sionista, que era a criação de um país para os 

judeus, já estava realizado e as circunstâncias locais levaram a conflitos 

externos e a tensões internas entre as correntes políticas e imigratórias de uma 

centena de origens diferentes, abafadas porém pela pressão da sequência de 

guerras com os vizinhos árabes. O desencanto e a perplexidade foram captados 

por um poeta como lehuda Amihai, entre outros, mas ao mesmo tempo pôde 

ser percebida uma tendência de distanciamento abstrato que restringe o acesso 

à poesia, algo observado universalmente. Quanto mais a sociedade israelense
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se cristalizava, mais, de modo curioso, sua literatura dava sinais de sintonizar- 

se com o que se fazia e se faz em outros países, incorporando elementos como 

o fragmentarismo correspondente à crise da individualidade em nosso tempo. 

Enquanto a poesia tomava-se cada vez mais hermética, a prosa avançava 

conquistando maior número de leitores.

O despertar da prosa israelense ocorreu com vigor posterionnente e à sombra 

da grande literatura de Agnon (Galícia, 1888-Israel, 1970), em hebraico, mas 

relacionada com a Diáspora européia pela origem do escritor, e após uma 

literatura de cunho propagandístico. Esse despertar só veio com a absorção, por 

parte dos autores, daquele quadro cultural que se formava, inédito na história 

judaica. O sionismo pretendia obter uma homogeneização do judeu, procurando 

digerir as diferenças manifestas e latentes em nome da unidade nacional, de 

maneira laica, mas com ecos da integridade pretendida pela religião baseada 

nos princípios do Penlaieuco e do Talrmide.

A formação de um passado, mesmo recente, com a trama das histórias 

pessoais, que permitiria o surgimento de uma prosa israelense, formou-se nesse 

panorama extremamente emaranhado, onde se cruzam os mais variados 

elementos. Percebeu-se, então, que não bastava ser judeu para ser israelense. 

Marroquinos, iraquianos, russos, iemenitas, indianos, sírios, libaneses, gregos, 

italianos, romenos, alemães, egípcios, argelinos, bucarenses, turcos, búlgaros, 

etc., passaram todos por um processo muitas vezes doloroso nessa nova 

realidade, sob um sistema politico ocidental, baseado no socialismo, na 

democracia representativa burguesa, no coletivismo dos kibulsim. Ao mesmo 

tempo, Israel, no âmbito da “normalidade” política pretendida pelo sionismo, 

passava a exercer um papel de força na região, que culminou com a conquista 

da Cisjordânia, durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, de consequências tão
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' O tcmio Shoá (hccatombe. destruição, cm hebraico) está se tomando usual. Comumente refcre-sc ao 
genocídio usando a palavra Holocausto - a objeção contra ela é que pressupõe um sacrifício religioso, sendo 
portanto imprópria para designar o extermínio em massa praticado pelos nazistas.

duradouras quanto traumática para todos os povos daquela parte do mundo.

Outro abalo foi provocado pela divulgação da tragédia do genocídio, a Shoá1, 

e pela ida de sobreviventes para Israel. O projeto sionista previa um novo 

judeu, capaz de se defender dos inimigos, no fundo outro estereótipo em 

substituição ao estereótipo que confundia o judeu com um ser apenas piedoso e 

incapaz de ação, mesmo para salvar a pele. Além do mais, o sionismo laico 

sonhava com um judeu desembaraçado da religião, imaginando um israelense 

original, afastando bruscamente um riquíssimo veio de conhecimento, 

provavelmente também pelo cansaço que o excesso de história pode provocar - 

sobretudo no caso de uma história como a judaica. Ao mesmo tempo, havia o 

Estado que criara uma organização religiosa vinculada ao organismo politico, 

com poder baseado no Direito Religioso do Talmude.

Esse universo de diferenças passou necessariamente a ser expresso na 

literatura de A. B. Yeoshua, Amós Oz e Kaniuk, entre outros, num momento 

em que o Estado já existia, constituindo um marco de realização do projeto 

sionista, em que a sociedade ideológica passaria a ser questionada de dentro. 

Yeoshua, por exemplo, surgiu como ficcionista de inspiração kafkiana, para se 

tomar depois um autor israelense em busca de suas raízes familiares que se 

encontram na Grécia e no Marrocos, além da Peninsula Ibénca. Kaniuk, após o 

choque da Shoá e de ter trabalhado no resgate de sobreviventes, voltou-se para 

seu passado europeu - a família é originária da Ucrânia. A Shoá, tida como 

ponto culminante desse passado, é o grande tema do romance. O autor, porém, 

não escreve exclusivamente sobre a Shoá, mas a respeito das suas causas e 

consequências vivenciadas por um judeu alemão que se transfere para Israel.
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Ressurreição de Adcmi Stein um romance interessante e de importância, como 

marco de influência, mas sem colocá-lo num panorama mais amplo, dialogando 

com a literatura européia, norte e latino-americana, em sintonia até mesmo com 

uma expressão do pós-modemismo japonês, a dança butô, pelo que tem de 

"fisicalidade".

E aí que Kaniuk situa a sua experiência de judeu. E é essa experiência que 

me interessa em primeiro plano, ou seja, o romance como resultado de um 

conjunto de fatores, entre eles a condição judaica do autor. Nesse ponto, 

estabeleço uma relação entre Kaniuk e outro artista judeu, em cuja obra podem- 

se perceber traços que também existem no romance, embora trate-se de um 

arquiteto: Frank O. Geliry, autor do Museu Guggengheim de Bilbao, no País 

Basco, e outros edifícios que passaram a ser referência da arquitetura em todo 

o mundo. A instabilidade que afeta Adam, o personagem de Kaniuk, e permeia

A obra forma um leque histórico e literário, relacionando-se com a arte 

chamada pós-modemista, na qual entra a recente ficção latino-americana e as 

mais variadas obras e estudos da segunda metade do século 20, e é esse 

enfoque que procurei aplicar neste estudo. Crítica, humor e paródia 

caracterizam peças literárias, plásticas e cinematográficas desde os anos 60. 

Foi, então, a partir da história israelense e judaica, que direcionei o texto sobre 

o livro. Como se verá, um crítico israelense importante, como Gershon Shaked, 

e norte-americanos, como Mintz e Alexander, tendem a considerar A

Dado fundamental é que Kaniuk escreveu um romance cómico. O livro, sem 

meias-tintas, de tom satírico e pungente, é uma espécie de intervenção histórica 

dinâmica, crítica e autocrítica a respeito da identidade judaica e humana em 

função da indústria destrutiva montada pelo nazismo, no ápice da cultura 

ocidental.
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’ Fui. por exemplo, entre 1986-1987. repórter do jornal O Estado de S. Paulo em Israel, país que depois 
visitei várias vezes profissionalmente. Parte do material está reunido num livro chamado Os Bons 
SamarUanos e Outros Filhos de Israel (Musa Editora. SP. 1997). Naquele período, fiz cursos de Hebraico. 
Aramaico e Talmude na Universidade Hebraica de Jerusalém e. como consequência, traduzi trechos 
talmúdicos para o português, com explicações baseadas nos autores clássicos, formando um volume 
publicado pela Editora Iluminuras, de São Paulo (3a edição. 2000).

Essas informações têm o objetivo adicional de justificar por que, no mais, 

este trabalho não pretendeu em nenhum momento ser uma tese nos moldes 

rigorosamente acadêmicos. Com todo o respeito pelos métodos e normas da

a própria concepção do romance, aparece nas obras de Gehry (fotos de 

aspectos dos seus projetos estão no anexo Ilustrações'} e, a partir da condição 

judaica de ambos, temos uma expressão universal, pois a insegurança e as 

questões da identidade são características de nossa época.

Para isso, primeiro fiz uma leitura abrangente de textos relacionados ao tema, 

mas depois, conforme as coisas se definiam e se indefiniam, passei a restringir 

a pesquisa, até chegar aos autores que deveria citar quando afunilei a 

investigação. Utilizei no final textos sobre a história e a literatura israelense, 

sobre a Shoá e as consequências na cultura, a arquitetura como arte, a estética 

pós-modemista e os estudos de Bakhtin, Foucault, Jameson, Eagleton, Elardy, 

Baudnllard, Hutcheon, Eco, Perloff, Deleuze e Guattan, etc. Além da leitura, 

pude verificar a obra de Gehry em Bilbao - as citações aparecem em português 

quando o texto utilizado encontra-se nessa língua, caso contrário fica mantido o 

idioma-fonte. O resultado dessa viagem foi registrado numa reportagem que se 

acrescenta a este trabalho como um anexo. Outro anexo é uma entrevista que 

fiz com Kaniuk em 1987, em Tel Aviv. Com isso, tenho intenção também de 

indicar que este exercício de interpretação não se resume a um esforço de 

gabinete, mas é resultado de uma série de experiências que venho acumulando 

ao longo de uma prática profissional como jornalista e escritor desde os anos 

702.
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universidade, tomei licenças não só levado pela “impureza" da arte pós- 

modema, como também porque outro caminho implicaria, creio, urna trajetória 

diferente da minha, levando a outro tipo de resultado - do qual ficariam 

ausentes inevitáveis traços jornalísticos e mesmo imaginativos: temas, citações 

- o repetir que altera e se altera -, reportagens e ilustrações deveriam formar 

um mosaico em conversa expansiva e nào univoca, numa correspondência com 

os autores em cena. Mesmo o modo de conduzir os assuntos não corresponde a 

uma forma, digamos, habitual: usei, por exemplo, intertítulos para os capitulos, 

sem números, que devem ter a função de chamar a atenção do leitor para os 

itens em pauta e não indicar tópicos necessariamente conclusivos. Imagino, 

como disse, um conjunto de mosaicos dançantes, do qual as notas de rodapé 

fazem parte como coro ou eco para o texto em diálogo com as citações e os 

anexos numa variedade de gêneros.

Este trabalho, portanto, é resultado de minhas preocupações intelectuais, 

artísticas, religiosas e políticas, num embate com tema tão grave quanto a Shoá. 

que marca as vítimas, seus perpetradores e o mundo, colocando-se como 

questão permanente e dificílima no âmbito da arte, constituindo um desafio que 

Kaniuk enfrenta com seriedade polêmica e Gehry expressa alegoricamente. Um 

dos objetivos é mostrar como ambos artistas conseguem provocar nas pessoas 

uma sensação de instabilidade e o que essa inquietação, numa atmosfera 

homogeneizante, tem a ver com os efeitos da Shoá, que não se encerrou com a 

guerra. É claro que não tenho a menor pretensão de apresentar pontos 

definitivos nem de esgotar as trilhas seguidas por esses artistas. Nada disso tem 

fim, como demonstram Kaniuk e Gehry, mas, como ensina o Talnnide, leva à 

abertura de novas interrogações sobre o estar aqui.
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Escrever poesia após Auschv iiz é unia barbárie. "

Theodor W. Adorno

Where does a Jew come lo a horse? ”

Rose, em “Good as Gold?’,

de Joseph Heller
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CAPÍTULO 1 - ASPECTOS DA DISSOLUÇÃO



77

Da arquitetura para a literatura

A obra do arquiteto canadense-americano Frank O. Gehry não deve ser o 

único, mas pode ser bom e surpreendente caminho para um exercício de 

interpretação do romance Adam Ken Kelev, do israelense Yoram Kaniuk, 

traduzido no Brasil como A Ressurreição de Adam Stein, a partir da versão 

inglesa chamada Adam Slein Resurrected. Não só porque este trabalho 

pretende ser um estudo sobre certos aspectos da experiência judaica em nosso 

tempo, na vertente literária sobretudo, mas também porque se podem verificar 

pontos de contato entre a arquitetura de Gehry e o livro de Kaniuk. Antes 

mesmo de chegar a um trecho fundamental, na leitura de Pós-Modernismo - A 

Lógica Cultural do Capitalismo Tardio (1996), do teórico americano Frednc 

Jameson, em que ele aponta dados biográficos na expressão arquitetônica de 

Gehry, como veremos mais adiante neste capítulo, eu já estava convencido 

desse relacionamento entre as respectivas obras, que pertencem a campos um 

tanto aparentemente distantes. Gehry, no seu jogo com a perspectiva, que pelo 

excesso acaba por anulá-la, na indeterminação do ponto-de-fuga, na aplicação 

de materiais “baratos” ou inusitados, no recurso ao pastiche para encontrar
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' A questão é discutida por Eco e outros autores em Interpretação e Superinterpretação. Segundo o escritor 
italiano, "existem critérios para limitar a interpretação" (p. 46). mas o conjunto do volume não é conclusivo.

soluções desconcertantes e com frequência carregadas de humor (algo 

raríssimo entre os arquitetos), na camavalização dos elementos, na expressão 

do grotesco, põe em pauta diversos temas comuns à arte da segunda metade do 

século 20.

Nos seus projetos, Gehry coloca o individuo, o virtual usuário da residência 

ou do edifício público, não numa situação acomodada, de conforto e 

conciliação funcional, mas devolve-lhe as interrogações que, mesmo quando 

não explícitas, estão contidas no complexo das relações humanas, na relação 

entre o homem e os objetos, com as implicações históricas, políticas e 

existenciais consequentes. Para verificar tais coisas, não é preciso recorrer à 

alegoria, embora ela esteja presente e seja fundamental. Digo isso porque, 

mesmo fundamental, a alegoria fica exposta muito facilmente ao perigo da 

superinterpretação, para o qual nos adverte Umberto Eco'. Não pretendo dizer, 

porém, que deixarei de correr esse risco, pois uma interpretação pelo menos 

| impõe o risco do desregramento, se não quiser ficar nos limites do 

estabelecido. Ocorre que as peças criadas por Gehry são suficientemente 

autónomas para falar por si próprias, mas abrindo-se também para o tipo de 

leitura que se propõe aqui. Pois, como diz Benjamin, na sua necessária 

reflexão, que pressupõe o indiferenciado como enigma aberto à interpretação, 

“na esfera da intenção alegórica, a imagem é fragmento, nina. (...) O falso 

brilho da totalidade se extingue, pois o eidos se apaga, o símile se dissolve, o 

cosmos interior se resseca" (1984, p. 198). O estilhaçamento livra o sentido da 

ordem das formas, conforme Foucault na sua história da loucura (1998, p. 36), 

e a acumulação, de aparência aleatória, assume justamente um caráter alegórico 

tanto na obra do arquiteto como na do escritor.
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O ponto de partida é a casa de Gehry em Santa Mônica, Califórnia, que se 

tomou referência constante em estudos sobre a arquitetura pós-modema4. O 

edifício virou alvo de peregrinação e representa o momento em que o artista 

chegou ao patamar de lançamento da obra futura. No final dos anos 70, ele era 

um arquiteto ainda por se definir. Foi quando sua mulher descobriu uma casa 

da década de 20 naquela região litorânea, então objeto de especulação 

imobiliária, o que fez com que pagassem USS 160 mil por algo que, segundo 

ele, custaria USS 40 mil um ano antes. Essa situação, criada pelo interesse 

especulativo, altera o modo tradicional de habitar, como diz Habermas no 

conhecido ensaio Arquitetura Moderna e Pós-Moderna (Novos Estudos, n. 

18):

4 Não pretendo entrar na discussão teórica do "pós-modemisnio“. pois a bibliografia a respeito é 
considerável, a um ponto que não se pode ignorá-la como reflexo das tendências da hora, podendo assim 
servir de base para esta proposta de leitura

na sua

Na medida em que a construção da casa toma-se investimento 
amortizável, as decisões sobre compra e venda de terrenos, sobre 
urbanização, demolição e reconstrução, sobre aluguel e rescisão 
desligam-se da tradição local e familiar; em outras palaxras, tomam-se 
independentes das orientações fornecidas pelo valor de uso (p. 123.)

Veremos como Gehry transferiu essa independência em relação ao valor de 

uso para o próprio projeto da reforma, que também põe em jogo o modo de uso 

da casa e os elementos aplicados na sua estrutura e acabamento. A 

instabilidade do mercado, anulando o valor de uso, corresponderia o 

desaparecimento da tradição do patriarca, no quadro antigo da “concepção do 

indivíduo como de uma reunião equilibrada de faculdades distintas", como diz 

Baudrillard (1997, p. 22). Ocorre então que o arquiteto transpõe a instabilidade 

para a própria construção, num processo crítico: o recurso a materiais baratos
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A antiga estrutura de madeira continua, em alguns lugares, como um 
andaime da memória, mas a cozinha e a sala de jantar foram agora

equivale a uma inversão irónica da situação do mercado, pois no caso o valor 

de uso, o baixo custo, adquire valor artístico imensurável no âmbito das trocas.

Além disso, levou de Toronto para Santa Mônica, pelo efeito da 

reminiscência, portanto devido à sua história pessoal, o dado da herança 

judaica inalienável e portátil, que seria proustianamente despertada pela casa. 

Tratava-se de um prédio de dois andares, coberto de madeira, em duas águas. 

Gehry cercou-o de uma chapa de metal corrugado que chegava a um terço da 

altura da casa, sugerindo a ruptura que no entanto preserva o anterior, ou a 

história. Numa entrevista citada por Jameson, o arquiteto conta como ficou 

“fascinado” diante da possibilidade de fazer com que a casa antiga parecesse 

“completamente intacta de fora, e que seria possível ver através da casa nova, e 

enxergar a casa velha como se estivesse embrulhada por essa nova camada” (p. 

130). Tal camada e suas janelas seriam novas e de modelo diferente da 

anterior, com o objetivo de criar uma tensão estética permanente.

Gehry usou metal, compensado e ferro velho, entre outros materiais de baixo 

custo, e uma das possíveis sugestões é de que a obra permanece inacabada. 

Isso corresponde às intenções e dúvidas do artista, que revela não estar certo 

de ter realmente concluído a reforma. O local onde se habita está exposto a 

novas necessidades conforme passa o tempo, num sentido imediato, implicando 

o próprio fazer como possibilidade permanente e inconclusa, sem bordas 

definidas. Aí pode-se ver ainda a manifestação do improvisado em quem se 

sabe um imigrante compulsório por gerações, de modo restrito, mas que se 

amplia, referindo-se à própria diluição de sentido do individual e do privativo. 

Jameson descreve a casa da seguinte maneira:
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O indeciso e o múltiplo na forma e na letra

A questão da indeterminação espacial assinalada nos transfere para uma série 

de ensaios voltados exclusivamente para a literatura. Refiro-me ao livro The 

Poeiics of Indelerminacy (1981), de Marjorie Perloff, uma das referências 

deste trabalho e que se aplica tanto à obra de Gehry quanto à de Kaniuk, ambas 

colocadas no arco que a autora delineia, abrangendo de Rimbaud a Cage, assim 

como, de modo paralelo, as diversas correntes das artes plásticas, do cubismo 

ao abstracionismo, do Dada até a arte conceituai. Perloff toma o autor de 

Iluminações como o pioneiro a expressar a dubiedade que caracterizaria grande 

parte da literatura contemporânea, e que Gehry transportou para a arquitetura 

de modo tão chocante quanto eficaz. Foi Rimbaud, diz a autora, o primeiro a 

tanger a nota da “undecidabilily”, que mais tarde se verificaria em muitos dos

Esse atenuamento, que confunde com incerteza e insegurança, resumiria a 

própria situação judaica agravada além de qualquer limite durante a primeira 

metade do século.

ampliadas para além dessa estrutura e estão localizadas na antiga 
entrada de carro e quintal (cinco degraus abaixo do nível do antigo 
térreo). Essas áreas novas, entre a estrutura e o invólucro, são em 
grande parte envidraçadas e, portanto, visuahnente são abertas e 
indistinguíveis da antiga “parede externa” ou “lado de fora”. Qualquer 
que seja a emoção estética causada por essa inovação formal (e pode ser 
um efeito de desconforto ou de mal-estar...), fica claro que essa emoção 
terá algo a ver com o atenuamento das categorias do dentro e do fora, 
ou, pelo menos, com um rearranjo dessas categorias (p. 132).
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5 Bcnjamin (p. 200-201) explica o uso da ruína como elemento de invenção, no caso dos poetas barrocos, em 
que essa técnica visava os realia. "as flores de retórica, e as regras, era a ordenação exuberante de elementos 
antigos em um edifício, que sem unificar esses elementos em um todo, fosse superior, mesmo na destruição, 
às antigas harmonias". Processo semelhante está presente tanto em Gehry quanto em Kaniuk. entre muitos 
outros artistas contemporâneos.

mais expressivos artistas do século, de Gertrude Stein a Williams e Ashbery, de 

Beckett a Lispector, para citar um grande exemplo brasileiro.

O termo indeterminação e seus sinónimos podem também ser aplicados não 

“momentos” da obra de Gehry, como ao seu conjunto. A 

“indecidibilidade"’ está presente tanto nas múltiplas perspectivas em sua casa
—-----

de Santa Mônica, que acabam levando à impossibilidade da “perspectiva”, 

como num trabalho máximo de sua carreira, o Museu Guggenheim de Bilbao, 

onde, como é constante na sua obra, o espectador, usuário, ou “leitor”, fica na 

situação de quem se interroga sobre o próprio papel diante do fugidio das 

sugestões que não se completam, uma espécie de ruína em progresso, como 

vemos na casa de Santa Mônica~.

No caso do Guggenheim-Bilbao, uma das questões evidentes é a do informe 

e da metamorfose que não se completa, tema central do romance de Kaniuk, ou 

seja, as transformações a que o homem é submetido num lapso em que a 

própria história perde terreno como fonte de sentido. Se não há forma estável, 

se essa forma pode sempre mudar independentemente da vontade de quem 

participa como espectador-agente, será possível ainda encontrar algum sentido9 

E essa mesma pergunta ainda será justificável? A pergunta leva-nos para um 

dos clássicos da sátira menipéia indicada por Bakhtin (1981, p. 91), a 

Apocoloquintose (1988), em que Sêneca cria um processo de transformação do 

imperador Cláudio em abóbora: do semideus, teremos a palhaçada. Do 

aparentemente estável, do equilibrado, do solene e totalitário passa-se ao 

ridículo, ao estranho, ao extravagante, isto é, ao extranibótico. Isso tem a ver

como aosó a



6 O dado é esclarecedor: Gehry associa a solução peixe às suas reminiscências judaicas: quando criança, 
gostava de brincar com a carpa viva que a avó deixava dentro da banheira no fim de semana para preparar a 
refeição do shabat. O peixe é uma presença forte em sua obra, inspirando diversas peças e o Guggenheim de 
Bilbao. "Ilimitada liberdade" é uma ponte para o conceito da sátira menipcia. a camavalização presente em 
Kaniuk e Gehry.

como uma

com o momento da afirmação modernista e a crise posterior.

A percepção do que muda na passagem do modernismo funcional e 

“estruturado” para o pós de Gehry é analisada com riqueza de imagens por 

Robert Wilson, citado por Kurt W. Forster na longa entrevista que fez com o 

arquiteto e reunida em volume: “Bauhaus was formful as functional. The 

outside revealed the inside. With a físh and an orange the skin is very different 

than the interior” (1999, p. 73). O termo “fish”, peixe, não é de modo nenhum 

gratuito. Já podemos perceber a oposição entre o claramente definido Bauhaus 

e o dubitativo, o fugidio do animal aquático, cujas formas inspiram grande parte 

da arquitetura e do design de Gehry. Richard Serra (p. 23), refere-se a Bilbao 

colisão de espaços desconhecidos com uma cobertura de 

antropomorfismo”, compara sua sinuosidade com a de um cardume, tendo por 

cima a “curvatura de uma garrafa de Boccioni”, considerando o edifício como 

resultado de um impulso inventivo “indefinido” e de “ilimitada liberdade”6.

Liberdade ilimitada é por si só um conceito muito discutível e não 

poderíamos admitir que Serra falaria apenas levado por certo tipo de 

entusiasmo banal diante do impacto causado pela obra do colega. Pois, se 

concordarmos que Gehry realmente propõe um jogo de liberdade ilimitada, 

seremos obrigados a admitir também que entramos no terreno da questão já 

colocada como ansiedade, o que no reverso denuncia exatamente seu contrário, 

ou seja, o homem prensado no vácuo paradoxal que é a impossibilidade do 

movimento livre, só permitido no lúdico incluindo a arte. Isso, seja na sua 

condição de cidadão anónimo, seja do artista, no caso o arquiteto, que enfrenta

28 f
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as

i

As alegorizações privadas de Gehry parecem ter a ver com uma 
adaptação, ou reconstrução, do judaísmo com uma nova função, se não 
se tratar, simplesmente, de sua sobrevivência no mundo moderno, ou até 
no mundo pós-modemo. O avô de Gehry era o presidente de sua 
sinagoga, uma construção pequena, remodelada, parecida com uma

regras de mercado a partir da base do contrato e dos materiais disponíveis para 

seu uso, com implicações ideológicas e existenciais, pois, como observa Henri 

Lefebvre, na cidade entendida como o mundo contemporâneo, “a obra é valor 

de uso e o produto é valor de troca" (1991, p. 10). Ou, passando para a 

literatura de Kaniuk, que leva a situação ao limite, onde a própria vida é objeto 

de negócio, temos isso no radical, com o indivíduo cerceado pelo universo 

concentracionário, não já circunscrito ao campo nazista, mas tomando o campo 

nazista como metáfora extrema da situação social e histórica, na medida em 

que o histórico esteja reduzido a um histrionismo sinistro.

Cercado, embora flutuante, preso e de raízes soltas, num estado de 

descentralização que corresponde à falta de um ponto de referência que lhe 

permitiria um enfoque totalizante tomado impossível, o indivíduo já não se 

coloca como tal, sabendo-se fragmento ou fração. Como ocorre no drama 

barroco, são as “características ocultas" do “heterônimo, incompleto e 

despedaçado’" (Benjamin, p. 198), que se vêm opor a um cenário idealizado de 

harmonia e integridade. A incompletude, traduzida por indetenninação, 

descentralização, deslocamento, permeia o romance de Kaniuk sobre um judeu 

alemão às voltas com a perda da identidade, num redemoinho de interrogações. 

E é para tudo isso que aponta a observação fundamental de Gehry, citado por 

Jameson, ao falar sobre a superposição do já feito e do se fazendo na casa de 

Santa Mônica, espécie de palimpsesto arquitetônico que assume uma dimensão 

alegórica da experiência judaica do artista e, por tabela, do próprio povo judeu:
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Na edição da res ista Time do dia 26 de junho dc 2000. Gehry conta "In Canada when I was a kid. 1 
rcmenibcr going to restaurants with my father that had signs up saying NO JEWS ALLOWED. I used to get 
beaten up for killing Christ. Mv e.x-wife said to me. ‘You don t really wanna put your kids through this ' But 
l ye always regretted changing if (p. 50).

casa, como lembrou seu neto mais tarde, um pouco parecida com a casa 
em Santa Mônica que ele mesmo iria remodelar nos anos 70. “Minha 
casa me faz lembrar aquela construção antiga". Gehry confessou, “e 
sempre me lembro dela quando estou aqui" (p. 141).

Acrescente-se, acompanhando Benjamin, que “as alegorias são no reino dos 

pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas” (p. 200). Mas, ao 

contrário do escritor barroco, que acumulava “incessantemente fragmentos, 

sem objetivo rigoroso, confundindo estereótipos com enriquecimento artístico, 

na incansável expectativa de um milagre”, o que há, tanto em Kaniuk, como no 

arquiteto de Toronto-Los Angeles-Bilbao, é a ausência dessa expectativa: o 

Genocídio, a Shoá (hecatombe, em hebraico), desarticulou a utopia. É tema do 

romance e nota subjacente na obra do arquiteto.

Jameson considera que, embora a “alegonzação" da casa de Santa Mônica 

esteja condicionada a quem a vê, ela também exige uma “explicação histórica e 

uma exposição de suas condições de possibilidade, e das razões pelas quais 

pensamos que essa é uma sequência lógica, se não for a história toda" (p. 141). 

Nessa tecla da trajetória judaica, devemos lembrar a saga familiar de Gehry, 

nascido no Canadá e levado para Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 17 

anos. Foi em seu novo país que ele decidiu mudar o nome supostamente 

original, Goldberg, para o atual . O motivo, explicou, é que Goldberg, nome 

tipicamente judaico, seria um obstáculo na vida social e profissional dele e da 

família, por causa do anti-semitismo latente ou manifesto. Deve-se notar o 

paralelismo entre a velha sinagoga de Toronto, ruína evocada na própria 

residência do artista, e a presença do nome Goldberg, transformada numa
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espécie de escombro sob a fachada de Gehry.

Temos aqui não somente uma alteração de siaius nacional no registro civil,

embora já complexa por si só, porém mais ainda, um processo simulado de

metamorfose que implica novo deslocamento, outro desenraizamento na saga

desse ramo da família Goldberg, transplantada para a América do Norte a partir

da Diáspora na Europa, onde a população judaica conhecería novas diásporas

ao longo do tempo. E de onde, no maior trauma registrado pela história

humana, se repartiría em centenas de novas comunidades espalhadas pelo

mundo, mas, também, a partir de onde se realizaria a emigração para o ponto

da origem histórica, a Palestina. A família do romancista Yoram Kaniuk

preferiu a última opção. Em princípio, seria o local onde os judeus, de acordo

com a doutrina sionista laica, construiríam um pais moderno, democrático,

aberto, onde os judeus estariam livres para sempre do anti-semitismo e do

anátema de nomes como Goldberg, marca judaica do exílio, sem a necessidade

tão compreensível quanto discutível da alteração para um patronimico não-

judaico, que encobriría a identidade já por si um tanto esgarçada.

Assim como este trabalho não pretende ser a rigor um estudo literário ou

estético, também não deverá ser uma investigação histórica em busca de

conclusões “definitivas”, até porque trata-se também de um exercício sobre a

“indecidibilidade” assinalada por Perloff e manifesta, notadamente, em textos

da ficção pós-modema, inclusive naqueles que pertencem à literatura meta-

histórica, de acordo com Linda Hutcheon, em outro livro sobre a questão

(Poética do Pós-Modemismo, 1991). Hutcheon endossa a critica de Ihab

Hassan a Jameson, que tende a ver a história em romances pós-modemos

praticamente como recurso decorativo, em outras palavras, jogo de mercado.

Ela concorda com a observação dos “comentaristas culturais” dos “anos 70 de
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que os americanos se voltaram para a história por causa do bicentenário de sua 

independência”. Mas pergunta:

Porém, como explicar as investigações históricas contemporâneas no 
Canadá, na América Latina e na Europa? (...) Na década de 60 houve 
um movimento “para fora da moldura” (Sukenick) e para dentro do 
mundo da história contemporânea ... e da materialidade da arte (p. 127).

Aos autores latino-americanos, europeus e canadenses pode-se acrescentar o 

sabra Kaniuk, cujo livro foi escrito e publicado na década de 60, quando 

Jameson vê a formação do pós-modemo e que indica essa percepção no 

momento da criação de Israel, o impacto dessa percepção através do Genocídio 

interpretado como o auge da cultura humanística hipertrofiada e seu instante 

supremo de autonegação. Em Gehry, temos a arquitetura numa “tentativa de 

pensar materialmente”, conforme Jameson (p. 148) mais como interrogação do 

que como proposta fechada de solução no universo do transitório.

Os elementos alegóricos, presentes na obra de um e de outro, podem 

funcionar como espelhos distorcidos num movimento ditado pela dinâmica do 

deslocar-se, esse ponto fugidio da condição contemporânea, que Jameson 

assinala como produto do capitalismo tardio, na sequência de Lukács. Este 

último diz que, na transformação da força de trabalho em mercadoria, “la 

personnalité devient le spectateur impuissant de tout ce qui arrive à sa propre 

existence, parcelle isolée et intégrée à un système étranger” (1960, p. 118), 

sobre a reificação e a circulação “mágica” jios produtos comerciais. E outro 

caminho esclarecedor nesta tentativa de compreensão da experiência dos dois 

artistas no âmbito do judaísmo e da expressão nesta atualidade.
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A presença do ex-cêntrico, o espaço na história judaica

Quando se fala de artistas judeus ou de judeus, fala-se também do 

“diferente”, do excêntrico, apenas tolerado ou simplesmente repudiado pela 

civilização cristã ocidental, dependendo da conjuntura de momento8. 

Considera Hutcheon, lembrando o aspecto político da questão:

A teoria e a prática da arte pós-modema tem mostrado maneiras de 
transformar o diferente, o off-centro, no veículo para o despertar da 
consciência estética e até mesmo política - talvez o passo primeiro e 
necessário para qualquer mudança radical (p. 103).

8 O tema é cxaustivamente tratado por Léon Poliakov. por exemplo, nos quatro volumes de sua História do 
Anli-Semitismo.
9 Em Simulação e Simulacros (1991). Jean Baudrillard analisa a função do "dissuasivo" (p. 47-57) como 
instrumento da política de dominação e ocultação de crise e conflito. O autor fala no sentido macropolítico. 
aqui reduzido ao mínimo individual

Em Geliry, temos o conflito entre o poder da arquitetura tradicional e as 

imposições económicas e políticas, onde a figura de um artista como ele só é 

tolerada na sua excentricidade, o que poderia levar à neutralização de sua 

“escrita” por ineficaz. Para evitar o risco disso, poderia simplesmente cair no 

dissuasivo9 do “sistema”, submetendo-se às pressões do mercado, não fosse a 

intenção manifesta de evidenciar os interesses do mercado em sua própria obra, 

tomando-a um enviesado elemento de troca. É o ex-cêntrico que retoma e em 

que se percebe o “leitor” nas suas obras de deslocado. Em Kaniuk, temos a 

cultura ocidental e o mundo europeu na definição do judeu como ex-cêntrico, 

ao ponto extremo de forjar sua destruição e incentivar a transferência para 

longe do foco europeu, seja a Palestina ou as Américas, onde sua alteridade 

intolerável continuaria a ser submetida ao processo de indiferenciamento, já em 

escala universal.
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E, quando se fala sobre o excêntrico, descentramento, deslocamento, etc., 

fala-se obviamente do espaço, no sentido físico e figurado, tema de primeiro 

plano nas discussões sobre o pós-modemismo e que faz parte do drama judaico 

desde a origem. Como se sabe, o primeiro movimento humano na tradição 

hebraica, ou seja, a afirmação do livre-arbítrio, deu-se no Génesis (3), quando 

Eva e Adão decidiram violar a ordem divina e experimentar o fruto de certa 

árvore no Paraíso e acabaram expulsos do Jardim do Éden. A partir daí a 

humanidade perdeu o direito ao Jardim das Delícias, com as consequências que 

conhecemos.

E o primeiro movimento para a formação do povo hebreu foi quando Abrão 

(Génesis, 12) recebeu a ordem de abandonar sua Ur natal e idólatra, trocando-a 

pela Palestina (tendo o nome alterado para Abraão) de onde mais tarde a nação 

hebréia já formada seguiria em parte para o exílio egípcio. Do Egito, retomaria 

para depois ser levada para o exílio babilónio. O retomo do exílio, onde 

começou a surgir a idéia messiânica (Isaías, 7-14) do retomo à Palestina, o que 

seria retomado milénios depois na vertente laica do Sionismo, também não foi 

definitivo. E, na Diáspora, os judeus seriam sempre o elemento "externo”, 

mesmo quando, como na Península Ibérica, poderiam habitar o local antes 

daqueles que no futuro variam a expulsá-los como ‘‘corpo estranho".

O Templo de Jerusalém, destruído no ano 70 da era comum pelos romanos, 

tomar-se-ia a referência para os judeus espalhados pelo mundo no momento 

das orações, em que se voltariam para a direção de Jerusalém. As sinagogas da 

diáspora têm o altar dirigido para lá, enquanto as de Israel, mais pontuais, são 

voltadas para o Monte Sion, onde estão as minas do Templo e sua área, 

ocupada pela mesquita de EI Aqsa, desviando o foco para o simbólico aplicado 

ao já inexistente. Foi, mais uma vez, para a Palestina que um grande
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e na linha trabalhada por

Kaniuk, de modo explícito.

Enquanto outros contingentes buscaram países da Europa Ocidental e as

Américas, sobretudo os Estados Unidos, como enfim acabou acontecendo com

Gehry - não há como ver a experiência judaica israelense e a neo-diaspórica de

permanentes entre as comunidades judaicas de todo o mundo, entre si e com

Israel, numa vasta e sensível rede, capaz de vibrar com um simples toque em

um de seus pontos, mesmo remotos e aparentemente insignificantes do

deslocamento.

O próprio movimento da Hascalá, a Ilustração judaica, no século 18, não foi

outra coisa que mais um deslocamento, ou seja, a troca do gueto pelo grande

mundo. Até o filósofo Mendelssohn, havia a cultura judaica religiosa encerrada 

no gueto e na aldeia (schletl12) europeus, depois, a filosofia, a matemática, a

1 Marshall Bemian. em Tudo que É Sólido Desmancha no Ar. analisa os projetos fáusticos e pseudo- 
fáusticos do início do século. Entre os fáusticos estariam os projetos ideologicamente condicionados pela 
ideia do "progresso'' e da revolução, enquanto os pscudo-fáusticos seriam o mero uso ideológico dessas 
mesmas ideias, como foram os casos de Stálin. Hitler e Mussolini Deve-se acrescentar, porem, que o 
pscudo-fáustico segue-se ao fáustico por reproduzir o cliché dominador em que o pseudo desmascara o 
original
'1 Baudnllard. em Simtdalcros e Simulação, parte da pequena fábula de Borges intitulada Del Rigor de la 
Ciência, em que os cartógrafos do Impéno tinham produzido um mapa tão rigoroso que atingira o tamanho 
do território, depois, caindo em desuso, deteriora-sc. restando dele apenas farrapos nas áreas desérticas do 
reino, habitadas por mendigos c animais. "Hoje, a abstracçâo já não é a do mapa, do duplo, do espelho ou do 
conceito. A simulação já não é a simulação de um território, de um ser referencial, de uma substância. E a 
geração pelos modelos dc um real sem origem nem realidade: hiper-reaf. diz Baudrillard (1981. p. 8).Na 
tese A Cultura do Simulacro - filosofia e modernidade em Baudrillard. Hygina Bruzzi de Mello diz o 
seguinte: "A imagem que mascara e desvirtua uma realidade profunda é má aparência, malefício. A imagem 
que mascara a ausência dc realidade profunda é falsa aparência ou sortilégio. A imagem que não mais se 
refere a qualquer realidade é o simulacro propriamente dito (...) A partir desse momento, constroem-se as 
três ordens do simulacro, das quais a simulação contemporânea, enquanto sistema de produção obsessiva do 
real, simultaneamente assaltada por uma nostalgia da representação e por um processo generalizado de 
dissuasão, constitui a forma mais exacerbada" (p. 32-33).
'* Schtetl - aldeia judaica típica da Europa do Leste, onde se formou uma cultura bastante específica.

contingente judaico se dirigiu a partir do fim do século 19 com o objetivo de 

construir o Estado de Israel, num projeto modernista10 europeu e no âmbito do 

simulacro, a partir da concepção de Baudrillard11

maneira isolada. Ambas formam um conjunto, não só pelas relações
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registrada na ficção de diversos autores, desde Shalom Aleichem até Isaac Bashevis Singer.

Essa desagregação é evidenciada de modo positivo, e sem sinal de nostalgia 

pela totalidade, por Gérard Haddad, em O Filho Ilegítimo (1992), ao detectar 

na criação da psicanálise de Freud, um exemplo, o reflexo da dialética do 

Talmude, em que os rabinos travam infinitas discussões sobre preceitos da fé, 

comportamentos judaicos e não-judaicos, numa obra inacabada que pressupõe

Ilustração, a partir da revolução cultural iniciada por ele na Alemanha e que 

condicionaria o comportamento judaico nos séculos decorrentes, que passaram 

a conviver com a presença de grandes intelectuais, cientistas e artistas de 

Israel, como Heine, Freud, Pissarro, Mahler, Husserl. Trótski, Kafka, Proust, 

Bergson, Modigliani, Eisenstein, Einstein, Adorno, Benjamin, Levinas, Jabés, 

Derrida, Clarice Lispector, Mailer, Heller, sem contar estadistas, importantes 

empresários, enterlainers, etc., todos tendo em comum a participação efetiva 

na vida da sociedade. Ao mesmo tempo, prossegue a discussão sobre o 

significado da condição judaica, exacerbada nestes tempos pós-genocídio, ou 

pós-modemos, pela existência de Israel paralelamente à da Diáspora.

“Do ponto de vista histórico, o judeu (nos últimos dois mil anos), conviveu 

com certos traços da pós-modemidade: desenraizado, tinha o mundo como 

referência e a incerteza como parâmetro”, assinalam Bemardo Sorj e Monica 

Grin (1993):

Neste sentido, judaísmo e pós-modemidade têm elementos 
convergentes. Porém, se a pós-modemidade por um lado favorece o 
retomo dos judeus à riqueza da tradição judaica, no sentido de 
desvinculá-lo de ideologias políticas e aceitar a multiplicidade de 
significados, por outro lado, com sua tendência homogeneizadora, 
mentalidade consumista e perda de visão histórica, implode qualquer 
esforço de unificação da experiência judaica tradicional (p. 15-16).
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Esse ser deslocável encontra-se, conforme o judaísmo talmúdico, banido num 

ponto incerto que corresponde, em hebraico, a um dos apelidos divinos, com o

...a obra de Freud, tanto quanto o tratamento, revelam-se um midrasti13 
do cotidiano, midrash dessacralizado, com certeza, onde a palavra de 
qualquer indivíduo, na infinitude de suas significações, é digna da 
mesma consideração que a palavra de Deus (p. 15).

O judaísmo laico, portanto, como Jameson aponta e Haddad frisa, seria tudo 

menos isento de judaísmo e os conflitos inerentes. Em Gehry, a questão surge 

de forma dramática na alteração do nome de família e está presente no próprio 

questionamento do ato de habitar e ocupar um espaço, algo que se coloca 

sempre como um novo desafio, nova pergunta à espera de uma resposta que 

não se deverá fechar, enquanto no caso de Kaniuk temos um mergulho e a 

abertura de um leque amplo. O mergulho vai na direção da história judaica 

desde a origem, a diáspora e o retomo à Palestina, o espaço num sentido quase 

cósmico; o leque abrange desde a tragédia judaica contemporânea até a do 

homem contemporâneo em geral, o que também se verifica no traço simbólico 

do protagonista de seu romance, Adam, do hebraico adamá (terra, da qual o ser 

humano foi feito), que significa ser humano e já no texto bíblico representa toda 

a humanidade.

13 Midrash quer dizer estudo, comentário e também interpretação homilética das escrituras, sendo título de 
conjuntos de textos rabinicos.

a casa

seu prosseguimento no dia-a-dia do judeu, pautado assim por uma ontologia 

dinâmica, da qual a casa de Gehry seria um dado alegórico quase 

imperceptível. Mesmo que Freud não tenha sido um homem religioso, tenha 

sido um cientista laico, isso não significa que estivesse alheio à influência 

profunda da cultura dos seus antepassados:
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sentido de Onipresente, ou HaMakom, isto é, hamakom, o lugar, o local14. Ou

seja, trata-se do local onde ocorre a Shechiná, a Divina Presença, na imanência

judaica15. Há ainda, na tradição judaica, um modo muito interessante de

trabalhar metaforicamente com o fragmentário e a instabilidade. É a prática de

exegese que consiste na troca de letras ou palavras, recombinando-as para a

obtenção de novas leituras e a consequente descoberta de novos significados

possíveis de frases conhecidas, banais, desprezíveis, adversas, de bom augúrio,

etc., de maneira a apresentarem um aspecto diferente. A mesma sequência de

deslocamentos que toma a existência humana tantos sinónimos da imprecisão,

também implica, ludicamente, o constante refazer dessa realidade por meio dos

signos que ela projeta e que para ela se voltam, de modo análogo à agonia

aberta da expressão artística. Isso quer dizer que o próprio texto básico, a

Torá, é um campo de investigação e fonte de renovação da dúvida, da mesma

maneira que o artista se vê diante dos temas do seu tempo desafiando-o em

relação aos códigos conhecidos das diversas escritas existentes10.

1' HaMakom: uma das fornias de se falar da imanência, na tradição judaica. Lê-se em Misdrash Rabá 
(Génesis. 49): "E chegaram ao lugar. Rabi Huna. em nome dc Rabi Anu. assim falou: por que trocamos o 
nome do Santo. Bendito Seja, c o chamamos Lugar (Makom)? Porque Ele é o lugar do mundo e o mundo 
não ê o lugar Dele. Deduz-se do que está escrito (Êxodo. 33 - 21) Eis que há um lugar comigo'. Oh. que o 
lugar do Santo. Bendito Seja, é o lugar do mundo, mas o mundo não é o seu lugar." (Trad. minha.)

Shechiná'. moradia, em hebraico, também se refere à imanência. "A glória divina, presente nas criaturas. 
Termo místico. Alguns sábios talmúdicos concebiam a Shechiná como uma essência espiritual dc beleza 
indescritível e dc efeito exaltante. Seus colegas de espírito mais literal traduziram-na em termos físicos dc 
luz e radiação. Sua aproximação, afirmavam eles, era anunciada por um som tilintante dc etéreos sinos 
Havia até uma que descrevia Moisés moribundo, envolto aniorosamcnle nas 'asas' da Shechiná." Conforme 
o Pequeno 1 'ocabulário do Judaísmo, dc Hugo Schlesinger (p. 233).
" Por exemplo, se quisermos "provar” que Moisés recebeu toda a Torá. intcgralmente. no Sinai, podemos 
recorrer à palavra pnm (...). que se lê como ponim (nós nos dirigimos para...), panim (rosto) ou pnim 
(interior, dentro). Assim, onde está escrito na Torá que Moisés foi o único profeta que Deus deparou cara a 
cara (panim el panim). deveríamos entender que o guia de Israel encontrou-se interiormente, isto é. na 
inteligência do espírito em que o homem é semelhante à Divindade (conforme Maimônides). com o Senhor 
dos Exércitos. Dc onde se conclui que a Torá lhe foi revelada integralmente, no seu sentido profundo, 
durante o período em que permaneceu nas alturas do Sinai. O versículo a propósito está no Deuteronômio 
(34 -10): "E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés - a quem Adonai conhecia face a face..."- 
tradução da Bíblia de Jerusalém, em que altero a referência a Deus, usando "Adonai". em vez do 
tetragrama. o que é usual nos textos judaicos (nota 99). Detalhe: o texto diz "Adonai conhecia face a face", 
sem a recíproca. Em hebraico: "Veló kam navi od belsrael cMoshê asher ied ó Adonai panim el panim "



39

' Como veremos adiante, o mesmo efeito pode ser verificado no Museu Guggenheim. de Bilbao

A propósito, o estilhaçamento dos significados e a incerteza que vemos na 

casa de Geliry são comentados da seguinte forma por Kurt W. Foster (Frank O. 

Gehry, The Complete Works. 1999):

The scandal is not that the Gehry house appears willful or ugly but that 
it dismembers the very notion of the suburban dwelling by shattering 
the paternal imposition of protection over the material reahn. Through 
its fractered exterior, we glimpse, in ahnost kibitzing fashion, interiors 
shot through with the rough materiais of the outside. By this reversal 
alone, the house engages us in a game of hide-and-seek, entrapping us 
while exposing out refuge (p. 19).

Assinalei três referências à fragmentação, sobre a destruição da imposição 

paterna protetora, o que implica centro e deslocamento, tomando a casa uma 

espécie de armadilha, um jogo de esconde-esconde em que prende a pessoa ao 

mesmo tempo em que indica a saída e, com certeza, levará a outra armadilha17. 

Quer dizer, friso, não há uma referência segura e muito menos definitiva. Já não 

estamos no ambiente doméstico tradicional, que, conforme Baudrillard, era 

marcado pela ficção da estabilidade, onde cada membro da família tinha o seu 

papel definido tanto dentro do clã como no quadro social. Enquanto Gehry e 

Kaniuk refletem o indivíduo como um processo dissolvente que se manifesta na 

própria constituição da obra artística.
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CAPÍTULO 2 - A LOUCURA COMO TÉCNICA
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Kaniuk e a Shoá, o realismo sionista, desautomatização e história

18 Em maio de 1998. o professor e crítico Nissim Calderon disse para mim. em Tel Aviv. que também 
considerava Kaniuk importante na literatura pós-sionista. porém exilara escrever sobre Adani porque, na sua 
opinião, o livro trata a Shoá de modo xulgar. algo incompatível com a solenidade imposta pelo tema. Na 
xerdade. o objetivo de Kaniuk é exalamente baixar essa visão de fundo transcendentalista. Ao esgotamento 
das fórmulas ele responde com a camax alização.

A experiência da instabilidade verificada na arquitetura de Gehry também 

pode ser vivenciada na leitura do romance de Kaniuk. vista aqui como seu 

midrash possível. Em nenhum momento, do começo ao fim, o leitor é deixado 

em sossego. No desdobrar dos deslocamentos e do referencial em mutação 

contraditória, Kaniuk chega a provocar uma sensação de angústia física no 

leitor, que corre o risco de se perder completamente ou de tomar a leitura 

equivocada se tenta aplicar métodos prontos de interpretação, ou reagir por 

condicionamento emocional a esse livro, que provocou debate nos meios 

literários israelenses, e mesmo três décadas após a primeira edição, ainda 

passava por um processo de aceitação e rejeição, às vezes pelo crivo de um 

mesmo crítico. É o caso de Gershon Shaked, que coloca o romance numa 

posição de destaque na história da literatura hebraica atual, num momento em 

que se passou a fazer a crítica da ideologia sionista18.
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etc.,

1Q "Israel is on thc way to becoming a posl-Zionist socicty. By this term. I xvish to indicatc lhat Zionism has 
ccased to bc thc moving force in many crucial arcas of Isracl s Jcxvish socictx. At thc same time. Zionism has 
not yct bcen replaced by any othcr idcology or world-vicw that enjoys a sinnlarly broad conscnsus or 
provides a widely accepted basis for thc legitimation of thc State. (...) While Zionism is in crisis owing to thc 
disintegration of its basic synthcsys. sevcral divcrgcnl trends of idcologial change in contemporary Israel can 
bc observed. These trends can bc intcprcted as ncw permutations bctwecn the discretc terms conslituting thc 
contrasling conceptual pairs on which the classic Zionist synthcsis have bcen bascd secular versus rcligious 
and universalistic versus particularistic". diz Erik Cohcn. no ensaio Israel, as a Post-Zionist Society. em Thc 
Xhaping of Israeh Identity (p. 211).

A escritora britânica também se dedica ao grotesco em obras como Xoites no Circo. Vonnegut Jr. propõe 
um novo enfoque sobre a guerra em .Matadouro n. .5 e Hcllcr. entre outros temas, trata do homem mediano e 
medíocre na figura do judeu norte-americano Bruce Gold. um eterno desencontrado mas que procura 
remediar a situação fazendo "concessões” e aderindo ao poder quando este lhe oferece vantagens, em Good 
as Gold.

Apesar de reconhecer qualidades, Shaked considera o livro “mal-acabado”, 

minado pelos exageros, descontrolado, etc., portanto comprometido 

esteticamente, de acordo com seus critérios conservadores e mais apropriados 

para o que chamo de realismo sionista, um equivalente no âmbito do 

modernismo judaico ao realismo socialista soviético, guardadas as proporções. 

Bakhtin permite uma visão diferente, ao falar sobre as peculiaridades da 

menipéia, marcada entre outras coisas pela “pluralidade de estilos e a variedade 

de vozes" e gêneros (“novelas, cartas, discursos oratórios, simpósios, etc.” - 

1981, p. 103) em que “os heróis míticos e as personalidades históricas do 

passado são deliberada e acentuadamente atualizados, falam e atuam na zona 

de um contato familiar com a realidade inacabada" (p. 93). Shaked, de modo 

que hoje parece óbvio, embora não negligenciável, assinala o momento 

histórico da obra no conjunto da produção literária após a fundação do Estado 

de Israel (1948), voltada para a autocrítica e a crítica dos fatos históricos, numa 

passagem que depois seria chamada de pós-sionista19. No entanto, a sua leitura 

não acompanha o romance na mesma sintonia, ou dessintonia, que Kaniuk traz 

como sinal difuso e fugidio, numa obra relacionada tanto com o realismo 

fantástico latino-amencano como com a literatura européia de Angela Cárter e 

de norte-americanos como Kurt Vonnegut Jr. e Joseph Heller, entre outros20.
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De acordo com o professor e crítico israelense, os fatos que levaram à Shoá 

“foram moldados pelo pensamento mítico de seus perpetradores (os alemães), 

mas depois que ocorreu o genocídio ele próprio se transformou em mito e 

grande parte dos destinatários o ligou a outros mitos anteriores" (p. 140). Os 

mitos anteriores são a sequência do martirológio judaico, referido na Bíblia e 

outras obras da literatura religiosa e registrado pela história. Nessa mitificação, 

a figura real de Anne Frank virou lenda, assim como Auschwitz:

Aqui seria conveniente fazer uma resenha dos textos de Shaked, que trata de 

literatura e Shoá mais o Estado de Israel, portanto, de literatura meta-histórica, 

pois isso nos permitirá compreender melhor a situação do escritor e sua obra, 

como expressão de quebra em relação a tema e forma, no caso, determinada 

pelo impacto da Shoá. Diz o crítico, no ensaio Quem é Culpado - Ruplura das 

convenções na observação da temática do Holocausto (Cadernos de Língua e 

Literatura Hebraica, 1999):

os escritores de literatura são fiéis àquilo que é possível denominar “o 
texto histórico conhecido”. Eles são os intérpretes do texto e seus 
elaboradores, mas nesta elaboração devem levar em conta o texto 
suposto dos destinatários supostos ou implícitos. O texto histórico existe 
como modelo dado entre os destinatários, os autores tentam por meio 
dos seus textos chegar à modificação do modelo. O tema do genocídio é 
um tema histórico carregado, que foi traduzido na consciência dos 
destinatários de uma sequência de eventos e num mito que tem 
cerimónias e rituais (p. 139-140).

O confronto do escritor se dá para com o modelo que ele recebeu como 
leitor do texto histórico e como remetente que precisa levar em conta a 
forma de pensar do destinatário. A aceitação do supra-enredo e do mito 
histórico como tal não deixa muito espaço para a imaginação criativa e 
estabelece desde o princípio uma postura ética simples. Porquanto esta 
posição moral única seja justificada do ponto de vista histórico, ela pode
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levar a resultados médios (p. 141).

O escritor fica diante do “quase sagrado", ou seja, sob a paralisia do 

establishment coagulado nos clichés, que evidenciam pela redundância o aval, 

a confirmação da ideologia que reproduzem. Diante disso, o escritor pode ou 

deve “defrontar-se com os supra-enredos e com os diversos mitos a fim de 

chegar à sua desautomatização". O último termo é entendido como ataque aos 

modelos e ao convencional que se sobrepõem ao supra-enredo, formando um 

conjunto mítico a ser tratado criticamente. Kaniuk faz isso com uma 

radicalidade não indicada pelas análises de Shaked. “As nossas hipóteses ligam 

a desautomatização doQconteúdo à desautomatização da forma. Os dois 

aspectos estão interligados e são interdependentes.”

A desautomatização, claro, também modulada historicamente. “O 

Holocausto21 explodiu muitas suposições sobre a civilização ocidental e muitas 

teorias sobre a natureza e o futuro da existência judaica”, assinala por sua vez 

Edward Alexander no texto Entre a Diáspora e Sion: ficção israelense do 

Holocausto (Cadernos,-p-, 79). A idéia de progresso calcada nos princípios 

humanísticos esboroou-se. Paralelamente, ocorria a resposta sionista ao anti- 

semitismo (ao mesmo tempo induzida por este), que forjava o futuro Estado de 

Israel, num quadro ideológico modernista. Um de seus pontos, o que vale dizer, 

um de seus mitos, por exemplo, foi a idealização do sabra, o judeu destinado a 

ser diferente do estereótipo judaico do Exílio. Ele não seria mais o piedoso 

“amedrontado”, mas o virtual herói capaz de pegar em armas para defender sua 

terra e seu povo, como um reinicio de história do passado obscurecido pela 

epopéia israelense e cheio de desprezo pelo monumento cultural erguido por

■’ O temio Holocausto foi "consagrado" e continua bastante em uso.
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O autor, “vida e obra”

Era assim: a história judaica já havia acabado e recomeçado. Dois mil 
anos tinham sido apagados. E de repente começou esse negócio de 
Shoá. De início era muito fraco, mas muito rapidamente 250 mil 
sobreviventes chegaram aqui. E bastante gente.

um judaísmo hipoteticamente arcaico, no correr dos milénios. A divulgação da 

realidade da Shoá provocaria o estremecimento não só de mitologias sobre a 

civilização ocidental, mas também os projetos de novos mitos em Israel. É 

nessa confluência de deslocamentos físicos e culturais que vamos encontrar 

Yoram Kaniuk.

Filho de ucranianos, o escritor nasceu na cidade de Tel Aviv, em 1930. Vem 

da aristocracia intelectual dos halutsim (pioneiros) continuadores da Hascalá. 

Seu pai foi diretor de museu e o futuro prosador, além de artista plástico, 

conviveu com quadros, esculturas e música. “Eu tinha seis anos de idade em 

1936 e toda esta cidade (Tel Aviv) era cheia, havia doutores, professores, havia 

alguma coisa especial assim, sem rabinos. Crescemos para ser alguma coisa 

nova”, contou-me numa entrevista concedida em Tel Aviv, em 198722. Essa 

“coisa nova” incluiria a criação do sabra, o israelense nativo, destinado a 

deixar para trás o trauma da Diáspora. De repente, porém, o trauma de dois mil 

anos entrou em Israel de uma só vez. A notícia da Shoá e a chegada de 

sobreviventes em estado miserável desautomatizaram o supra-enredo, a utopia 

sionista, na linguagem de Shaked. Conta o romancista:

22 O texto integral da entrevista encontra-se no Anexo 2.
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Há uma história de Moshe Shamir que diz “aqueles que nasceram do 
mar”, referindo-se aos sabras24. De repente senti, eu não nasci do mar. 
Eu nasci profundamente, profiindamente na Galícia, em mil anos de 
aldeia ucraniana.

No modelo do intelectual engajado, fenômeno que persistiu até tardiamente 

em Israel23, Kaniuk dedicou-se ao resgate de sobreviventes, restabelecendo a 

relaçào direta com o próprio passado:

A ruptura provocada pela consciência do deslocamento implica a revisão do 

mito sionista e outros mitos. É quando, de um lado, passa-se a perceber o 

simulacro na criação do Estado, que se quer idêntico e “verdadeiramente 

nacional” como os demais do Ocidente (embora no Oriente Médio...). Israel se 

vê como extensão européia e criou o simulacro do herói padrão nacional 

europeu, como a imagem sobre a qual será calcada a idealização do sabra, ou 

tsabar, o figo-da-índia, que na clicheria do nacionalismo sionista simboliza o 

áspero e o espinhento envolvendo a doçura, mas na contradição encontra-se 

grande parte dos habitantes de origem asiática e africana, sem contar o 

contingente árabe muçulmano e cristão. Kaniuk, por vontade própria, passaria 

dez anos nos Estados Unidos, casar-se-ia com uma norte-americana de origem 

cristã e que se negou a converter-se ao judaísmo, voltou para Israel e teria duas 

filhas as quais, em função da mãe, não poderiam ser admitidas como judias ou 

integralmente israelenses por causa do status religioso da mãe, considerada

■3 As circunstâncias israelenses, decisivamente ideológicas, determinaram que todos os cidadãos fossem em 
principio soldados, em contrapartida, o envolvimento desses cidadãos com os destinos do país também é 
verificável não só no caso de Kaniuk. como de outros escritores e artistas locais.
"4 Trata-se de Bemò ladav - Pirkei Elik (Pelas Suas Próprias Mãos - Capítulos de Elik). Como nessa e 
diversas outras obras o vitalismo paira acima das vicissitudes como a nota dominante indicando o 
comprometimento ideológico.
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Expressionismo, segundo Shaked

como a “transmissora” da condição judia, num Estado que teria a tradição 

religiosa vinculada ao cotidiano laico de maneira bastante complicada. À 

desautomatização histórico-existencial acrescenta-se, claro, a artística: “Tudo o 

que se expressa na minha literatura, eu vivo23.” Trago aqui as palavras do autor 

porque, como disse no início, este trabalho volta-se também para a experiência 

judaica em nosso tempo e não é outro o tema básico de Kaniuk, às voltas com 

o nó górdio representado pela Shoá.

Sobre a chamada "arte suja", veja-se a seguinte frase de Tzvetan Todorov, publicada pela revista francesa 
/. 'Express (n. 2545. p. 26, de abnl. 2000): "Quand je vivais en Bulgarie. 1'enseignement était pétri 
d'ideologie marxiste. Le seul moyen d'y échapper était l’étude des figures de rhétonque... Quand je suis 
venu en France. j’ai découyert peu à peu que l'on pouvait défendre des opinions sans mensonge ni cynisme. 
Du même coup. je navait quelque chose d arbitraire dans le fait de se couper de la pensée des auteurs. Je 
pouvais me confronter avec la littérature dans toute sa complexité. La littérature est toujours impure: elle 
n’est pas qu un jeu de langage. elle engage 1'auteur dans son existence entière. C'est une richesse. Si nous 
lisons encore des écrivains du passé. cest parce quils nous apprennent quelque chose de neuf sur notre 
condition humaine."

Para Shaked, Kaniuk realiza a desautomatização do mito do Genocídio com 

o recurso das cores pesadas e as linhas histriónicas do expressionismo. Mas 

deixa de assinalar que a própna montagem do livro desautomatiza a concepção 

tradicional do romance como obra de arte “acabada”, distribuida com equilíbrio 

em princípio, meio e fim, mais a devida observação de uma elegante economia 

de meios, etc. Na opinião de Shaked, falta perícia ao escritor, comparando a 

suposta incompetência ao alegado descontrole criativo do norte-americano 

Thomas Wolfe (1900-1938), cujos livros só teriam sido concluídos e 

publicados graças ao trabalho de um editor de texto. Para Shaked, trata-se de
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como

~6 Edição do dia 5 de junho de 2000. Em seu artigo, Linton Weeks cita A. Scott Berg. autor de Max Perkins-. 
Editor of Genius-, "Part of what made Perkins so bnlliant is that he was able to read the public and his own 
publishing house and he knew what it is they would accept." ... "What cuts he did make were made to get it 
in front of an audience.”

um autor rico, matizado e muito interessante, porém nào consegue dominar o 

modelo expressionista de sua criação: “Ele necessita, como T.W., de um editor 

rigoroso, que o ajude a se equilibrar entre o caos e o logos. Editor que reduza o 

excesso sentimental, o excesso de grotesco, o excesso estilístico, o excesso, o 

excesso, o excesso” (Shaked, 1985) deixando de lado o simples fato de que se 

trata de um romance circense, onde a linguagem toma-se eficaz em grande 

parte pela violação das medidas. Outro crítico que o segue na direção da obra 

“objeto de complacência contemplativa”, de “artigo de consumo” 

(Benjamin, 1991, p. 196), é Alan Mintz, ao dizer que “Kaniuk freqúentemente 

não tem disciplina para controlar as energias ramificadoras liberadas por suas 

colisões. Kaniuk acha difícil resistir a acrescentar outra personagem, um outro 

incidente, uma outra repetição temática”, o que resulta numa "congestão 

imaginária” (Cadernos de Lit. Heb., n. 2, p. 106).

No entanto, essa fundamentação é discutível, sob vários aspectos, não só em 

relação a Kaniuk, como na origem. O romance de Wolfe, Look Homeward, 

Angel, foi reexaminado e a publicação integral anunciada para o outono de 

2000. De acordo com opiniões divulgadas pelo jornal The Washington Posr6, o 

editor, agindo com eficiência técnica, teria obtido como grande resultado a 

adaptação do romance ao clima do mercado, tomando-o mais palatável e 

livrando-o do perigo do que poderíamos chamar de “genialidade”. Algo de 

natureza tão discutível, entretanto, formou jurisprudência internacional, como 

na argumentação de Shaked, que exigiria da obra a perfeição ilusória de 

qualquer mercadoria bem feita, quando a evidenciação do romance ou da 

escultura como algo produzido denuncia o próprio fazer como processo espúrio
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termo

de elaboração da mercadoria. O crítico pretende dar conta da obra ao 

considerar que a suposta imperícia estaria mais do que patente no final, 

digamos, postiço do romance, que não se harmonizaria com o restante do livro 

- o assunto será tratado mais detidamente.

Shaked exige desse livro "matizado” e “interessante” o que o livro não é nem 

se propõe e muito menos pode ser, sobretudo porque o romance se impõe pela 

ótica da menipéia, com a variedade de gêneros, “experimentação moral e 

psicológica, ou seja, a representação de inusitados estados psicológico-morais 

anormais do homem - toda espécie de loucura (...), da dupla personalidade, do 

devaneio incontido, de sonhos extraordinários, de paixões limítrofes com a 

loucura, de suicídios, etc." (Bakhtin, 1981, p. 100), que terminam por 

caracterizar tematicamente a obra como subversiva. Ou a desautomatização se 

efetiva na massa crítica da obra ou permanece como confirmação sob disfarce, 

ou ainda, como diriam Deleuze e Guattari, servindo para retemtorializar o 

desterrítorializado, reintegrando o divergente ao sistema. Uso o 

deslocamento por estar relacionado desde a Bíblia à história do povo israelita, 

primeiramente hebreu, do hebraico ivri, de ever, significando aquele que vem 

do outro lado do rio, ao que parece, o Jordão. Os termos desterritorialização e 

territorialização, no sentido político e estético, aplicados por Deleuze e 

Guattari, em Kajka - Por uma literatura menor, vêm a propósito, também 

relacionados aos judeus, e são citados no Capítulo 4, de onde suas formulações 

iluminam o romance de Kaniuk. Portanto, é também no conceito de "literatura 

menor”, em oposição à "maior” como expressão do “convencional", que deve 

ser vista essa obra. A tentativa de encontrar focos definidos e bases de apoio 

somente servirá para aumentar a exasperação provocada por trezentas páginas 

de leitura e reforçar a idéia de que o “inacabado” e o “imperfeito” permanecem
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romance,

O fantástico, Agnon, metaficção, metafísica, humor e história

Por sua vez, outro crítico israelense, Ortsion Bartaná (HaFantássia beSiporet 

Dor haMediná. 19892 ) inclui o livro de Kaniuk na literatura fantástica

Com efeito, foi dito e mostrado com frequência que todo texto dito 
moderno - texto, portanto, por principio desterritorializado, arrancado 
às convenções e ao estatuto social da literatura oficial - traz, talvez por 
isso mesmo, a mensagem suplementar de sua própria produção e 
veicula, no plano da conotação, qualquer coisa como o decalque desse 
processo de produção inédito (2000, p. 380).

israelense, vinculada à produzida na América Latina, colocando-o portanto em 

sintonia com uma das mais vigorosas expressões literárias da segunda metade 

do século 20 e tema de reflexões sobre o pós-modemo, na clave de Carlos 

Rincón em La no Siniultaneidad de lo Simultâneo (1995). Rincón contrapõe o 

momento anterior e o “atual”, baseando-se em Larry McCaffery para dizer que 

na metaficção a ficção reflete a respeito dela mesma, mas por um motivo 

diferente daquele dos modernos, pois a reflexão sobre a “realidade”, sobre o 

“mundo”, já seria impossível: “la ficción no puede tener la esperartza de 

reflejar la realidad o de contar la verdad” (p. 152), pois ambas não passam de 

suspeitas abstrações ficcionais.

como deficiências, em vez de funcionar dialeticamente dentro do próprio 

no jogo da metalinguagem. Jameson reforça a dinâmica dessa 

característica ao anotar:

27 J Fantasia na Xarrativa da Geração do Estado - o título refere-se a ficcionistas que surgiram na fase de 
criação do Estado. A tradução dos trechos citados é do autor deste trabalho.
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No terceiro tipo da narrativa fantástica, a narrativa metafísica, a 
temática dispersiva vem com seu uso completo, às vezes exclusivo. E a

A Cabala é a mística judaica. O hassidismo aqui referido é a corrente pietista fundada por Israel Baal 
Shem Tov (1699-1761) na Volínia e Podólia (Schlesinger. p. 104). O Talmude é formado por seis volumes 
contendo a Lei Oral (Síishná), em hebraico, e debates travados em aramaico nas academias rabínicas de 
Israel e da Babilónia nos primeiros séculos da era comum. Religião, direito, costumes, filosofia, política, 
entre outros temas, são discutidos exaustivamente.

O próprio Kaniuk se confessa outra vez deslocado ao considerar que está 

mais ligado ao realismo fantástico latino-americano do que outros autores 

israelenses, embora destaque também as fontes tradicionais judaicas (Cabala, 

hassidismo, Talmude')2* que enformam sua obra, como base para a prática da 

imaginação e do questionamento, sem contar o diálogo intenso com Agnon. 

Bartaná vai além de Shaked ao deixar de lado o vezo de aplicar à obra lida 

critérios prejudicados pelo apriorismo.

O estudo de Ortsion Bartaná aumenta em importância, pois o crítico chega a 

uma leitura pessoal, aceitando paradoxalmente o jogo proposto pela obra, e não 

deve haver outro caminho, lembrando-se que o final de cada leitura pode se 

revelar divergente até para um mesmo leitor. Ele usa expressões como temática 

concentrada e temática dispersiva, num modo de se referir a conceitos como o 

de obra aberta e da indeterminaçào de Perloff. Mas o relevante no caso é o fato 

de o crítico ter aplicado a visada que a obra exige, sem exercer o enganoso 

poder do leitor que aceita ou recusa o texto conforme este se encaixa ou não 

nos seus modelos. De acordo com ele, a temática concentrada caracteriza o 

“realismo” e também textos alegóricos, que não pretendem ir além do que “está 

dito”, numa linguagem plana e segundo a concepção tradicionalista, o que não 

é o caso. Enquanto na temática dispersiva temos que os motivos, as 

explicações, encontram-se além do âmbito do texto. O símbolo vai de tuna 

temática até outra. Finalmente, a temática metafísica:



52

Hutcheon:

A técnica escolhida pelo autor para a entrada na história recente e remota, 

pode-se dizer total, é, na análise de Bartaná, a participação na loucura dos 

personagens. A loucura como técnica, o que em si já é contra-senso, desrazão, 

dando a tônica do livro, não surge como sintoma nem como alegoria, com sua

Ele reinsere os contextos históricos como sendo signifícantes, e até 
determinantes, mas ao fazê-lo, problematiza toda a noção de 
conhecimento histórico. Esse é mais um dos paradoxos que 
caracterizam todos os atuais discursos pós-modemos. E a conclusão que 
se tira é a de que não pode haver um conceito único, essencializado e 
transcendente de “historicidade autêntica” (p. 122).

Neste ponto, devemos passar para as considerações de Linda Hutcheon, no 

que se refere ao modo de se lidar com o passado tanto literário quanto 

histórico, pois ambos pertencem ao âmbito do construto e é assim que são 

tratados por Kaniuk (como sugere Bartaná), através de seu personagem, que se 

sabe preso na cadeia “cultural” sob o filtro opaco da Shoá e se dilacera, pois 

não vê como a própria existência seria possível sem esse passado abominável e 

inevitável. "O pós-modemo realiza dois movimentos simultâneos”, afirma

história não realista na qual o narrador ou o escritor exige do leitor que 
aceite todos os rumos maravilhosos e acredite neles por inteiro - como 
quando acredita-se no quadro da realidade dada - como condição para o 
relacionamento apropriado com a narrativa.
Tal “literatura” é parte da “vida”, pelo menos como o “jogo” é parte 
essencial da “vida”. (...) Não se trata de metáfora ou de símbolo, como 
ocorre na poesia moderna, mas de uma descrição de realidade 
alternativa, que deve ser considerada para nova apreciação da realidade 
dada. Esse tipo de narrativa ultrapassa a descrição da realidade como 
um sistema fechado - temática concentrada -, rumo à descrição de um 
sistema aberto de realidade (p. 35-36).
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A loucura não é termo epistemológico em seu fundamento, é um termo 
ontológico. E o que há, não somente porque o conhecimento é relativo 
e limitado pelas suas categorias, mas porque não há nela o que sinalizar 
quanto a uma outra possibilidade existencial. E, nas palavras de Kant: se 
há a “coisa em si”, não há nenhum sinal de que seja diferente do 
fenômeno (p. 79-80).

Assim, para Kaniuk, a loucura não é característica psicológica, mas um 

aspecto metafísico. “Eis as leis da existência com as quais o autor pode 

relacionar-se.” A loucura do passado, que surge na história, ela própria 

camavalizada, acrescenta-se uma outra, que procura dissimulá-la pelo recurso

29 A loucura como fenômeno consciente surge tanto em Kaniuk como em Machado, no texto citado. Adam 
sabe que está louco, assim como Simão Bacamarte intema-se por concluir que é demente. A sátira menipéia. 
em cuja tradição temos O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdam. permite essas relações. A obra de 
Erasmo está no substrato do texto de Kaniuk. no qual a loucura funciona como a propulsora da história e da 
vida, como lemos no autor renascentista - isto permitiria o desenvolvimento de um estudo voltado 
exclusivamente para a questão.
30 Para Mintz. no entanto, "o problema” do livro ”é que "Kaniuk está possuído pelo cliché da literatura 
ocidental de que demência é introspecção e. além do mais. é alta diversão” (1999. p. 109), deixando de lado 
o fato de que a persistência do cliché também é significativa. situando-se no embate entre o racionalismo 
totalitário e o que foge ao seu controle, o negativismo persistente do não-senso.
31 "O não-sentido é ao mesmo tempo o que não tem sentido e o que se opõe à ausência de sentido, operando a 
doação de sentido”, diz Deleuze. citado por Orlando Gomes, que analisa: "E se o não-sentido opera a doação 
de sentido, é porque o sentido está sendo pensado não como originário, mas como puro efeito de superfície, 
como produzido e produzido em função do não-sentido” (2000, p. 135).

“moral” histórica. “A loucura é fato existente e a pergunta sobre o que a 

antecedeu na história, ou o que aconteceria se fosse trocada, é irrelevante” (p. 

78-79), como poderíamos concluir após a leitura de O Alienista, de Machado 

de Assis29, que trata a sandice como fato político, coisa da urbe, o que 

veríamos em Foucault30. Não estamos diante de uma criação psicológica, mas 

antipsicológica. A loucura, como o circo e o teatro, não seria farsa nem 

representação, surge como a história metafísica do judeu e da própria 

humanidade. Nela está o aniquilamento de toda a possibilidade de coerência em 

termos como “significado” e “valor”’1.

como a
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às linhas retas racionais, à imposição da “ordem” e à assepsia que nortearam a 

construção do Instituto, associado assim à estética modernista de maneira 

irónica, como vemos quando Adam compara o hospício antigo, localizado em 

Jafa, com suas ressonâncias bíblicas (é sítio arqueológico e local possivelmente 

mencionado em Jonas) e o atual, em Arad, em pleno deserto:

Os corredores do Instituto para Reabilitação e Terapia são diferentes 
dos rançosos corredores em ziguezague do antigo hospital em Jafa, o 
cheiro do passado invadia tudo. As paredes davam sempre a impressão 
de lamentarem tempos idos, de meditarem sobre nações e 
conquistadores estrangeiros. Quem sabe?... Talvez neste mesmo 
corredor o Rei Salomão (que talvez o tenha reconstruído e reformado) 
esperasse que sua rainha emergisse das ondas. E talvez também 
Ibrahim-Pashá, o Cruel, que ordenou a construção de uma pirâmide de 
caveiras humanas em sua homenagem; e Napoleão, que assassinou em 
massa seus doentes e feridos (dois mil, para sermos exatos); e o 
irritadiço Abu-Nabut. governador de Jafa, que andava pela rua 
açoitando o povo e fazia amor nos telhados com Maria Mabalin, filha 
do Condestável Philip: e o filho deles, Sampad, marido de Jezebel, a 
bela e adorada mulher da remota Arménia. Todos eles haviam 
percorrido aqueles corredores, juntamente com a história, lado a lado 
com a da terra de Israel, passo a passo com a da cidade construída por 
Adão - o primeiro homem da terra -, a cidade em que foi enterrado o 
justo Noé, uma cidade sobre cujas pedras os gregos amarraram 
Andrômeda, que, segundo a lenda, se transformou numa estrela. E ainda 
hoje, acima daquela cidade conquistada por mil exércitos mas nunca por 
um único indivíduo, aquela estrela continua a brilhar (p. 27-28).

Em oposição, tudo no Instituto de Arad parece novo, quem sabe “desumano”, 

sob o efeito da luz fluorescente, ar condicionado, música ambiental, o chamado 

muzak que não passa de simulacro da música predispondo os internos à 

artifícialização extrema, ou, no contra-senso do romance, à reumanização. Ali, 

tapetes impedem que se ouça o barulho dos passos pelos corredores de 

“esquinas quadradas”, iluminação indireta, radiadores invisíveis, portas
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32 "Chamaremos literatura carnavalizada à literatura que, direta ou indiretamente, através de diversos elos 
mediadores, sofreu a influência de diferentes modalidades de folclore carnavalesco (antigo ou medieval). 
Todo o campo do cômico-sério constitui o primeiro exemplo desse tipo de literatura" (Bakhtin, 1981, p. 92).
33 Em Anatomia da Critica. Northrop Freve ( p. 359) explica que a modalidade é "caracterizada por grande 
variedade de assuntos e forte interesse em idéias”, sendo uma forma de ficção "em prosa, tradicionalmente 
conhecida como sátira menipéia", com a qual a obra de Kaniuk tem evidentemente tudo a ver, seguindo as

destituídas de maçanetas para provocar a ilusão de liberdade dentro daquelas 

paredes brancas, sob um “teto que nem mesmo é percebido porque a 

iluminação está disposta de maneira a dar a impressão de que o teto é 

transparente e a luz o atravessa” e onde a sensação é de que o projeto surgiu de 

um computador “com o objetivo de não ter a mínima ligação com o passado 

humano, qualquer localização humana, qualquer sentimento humano”, numa 

exacerbação da demência racionalizante, em contraposição ao bizarro caos 

movido pelos personagens (p. 28). Vale frisar que o estado hipnótico ao qual o 

cenário pretende induzir, fazendo com que os internos flutuem numa irrealidade 

que apenas toma mais real o universo da loucura onde vivem, sugere o choque 

entre o funcional modernista e o desconjuntado carnaval pós-modemo do 

romance, no que se relaciona com a obra de Geliry'2. Na arquitetura deste, os 

espaços se confundem mesmo, não se trata apenas de um artificio que se 

procura ocultar para substituir o “real”, pelo contrário, a técnica está presente e 

se impõe ao observador como “obra” que se desmistifica enquanto tal. Em 

ambos, a variedade de idéias é tão grande quanto as mudanças dos ângulos, 

algo que pode ser verificado tanto no romance de Kaniuk como nos de muitos 

outros autores da época.

Devido à quantidade de variações temáticas e formais, mas, acrescento, ainda 

pelo que o romance contém de picaresco, de bufo desmobilizador da lucidez 

projetada no Instituto, Bartaná conclui que não se trata de um romance, mas de 

uma “anatomia” (p. 58), por se caracterizar pelo aspecto filosófico, e não pelo 

jogo dramático, como quer Freye33. E Adam, em vez de rigorosamente ser um
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definições de Bakhtin: "A particularidade mais importante do gênero da menipéia consiste em que a fantasia 
mais audaciosa e descomedida e a aventura são interiormente motivadas, justificadas e focalizadas aqui pelo 
fim puramente filosófico-ideológico, qual seja, o de criar situações extraordinárias para provocar e 
experimentar uma idéia filosófica...” (1981, p. 98)

Há vários sistemas fundamentais segundo os quais é dado explicar o 
personagem na narrativa: sistema que define sua característica conforme 
atos e pensamentos, sistema que se define conforme as relações 
recíprocas entre ele e entre os outros personagens (p. 85).

No uso dos personagens como um sistema no qual a individualidade se 

enfraquece em função do conjunto está, segundo o critico, um sinal de mudança 

estético em relação ao modernista S. I. Agnon, que precedeu Kaniuk e de quem 

este seria um dos continuadores em oposição, pelo uso paródico e distorcido da 

referência. Além disso, Kaniuk está em posição oposta ao primitivismo 

ufanista de escritores do “realismo sionista”, como Aharon Megued e seu Col 

Israel Haverim (Todos de Israel São Companheiros) e Moshe Shamir com 

Bemô ladav, com a história de Elik, o que veio do mar, por exemplo. Em Tmol 

Shilshom (Ontem, Anteontem), romance de Agnon, conta-se a história de 

Itshak, da Segunda Aliá, ou segunda grande imigração da Europa para a 

Palestina no início do século. Ao redor de dez mil judeus, dirigidos pelo 

objetivo de “desenvolver novas realidades sociais e políticas”, registra S. N. 

Eisenstadt (1977, p, 48), seguiram para lá. Muitos deixaram a região na 

sequência, mas a Segunda Aliá se tomou mais um mito israelense de realização 

e de crise. Foi no decorrer dessa imigração, entre 1905 e 1914, que surgiu o

personagem de perfil nítido, é um conjunto de personalidades que se alternam, 

que se fundem, que abrangem outras personalidades que por sua vez se 

confundem. O ego se esfacela, a alteridade desaparece. Analisa Bartaná:
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Itshak-Balak representa o judeu e também o não-judeu desenraizado, em 

contraposição a outros personagens de um sonho aparentemente possível e 

desejado'3. Kaniuk põe em cena não um imigrante típico, mas uma vítima 

culpada que vislumbrou na sobrevivência de uma das filhas, que julgara morta, 

tuna distante possibilidade de redenção, percebida como impossível, daí retoma 

a relação cão-loucura. ‘‘Na verdade”, diz Bartaná, o romance em pauta “foi 

precedido pela tradição das histórias fantásticas de Agnon”, mas “a quebra do 

conceito de identidade individual na narrativa, não de modo simbólico, mas de

'4 O termo kibuts é grafado normalmente como kibutz. seguindo-se a transliteração inglesa. No entanto, a 
letra equivalente a tz tem na verdade o som de ts. como em tsadik (justo) e kibutsim (plural), daí a opção, 
válida evidentemente para os casos semelhantes. A não ser no eventual caso do nome de autores traduzidos, 
pois isso dificultaria a identificação.
" .As contradições de Agnon nesse romance foram comentadas da seguinte maneira por Jonathan Rosen. 
numa crítica à tradução norte-americana, intitulada Only Yesterday. "The paradox behind Only Yesterday is 
that the pioneer madmen were lhe visionaries. and those sober skeptics vvho stayed behind. in seeming 
safety. were the ones w ho were deslroved. By the time Agnon vvas writing his book, the Zionist dream vvas in 
fact succeeding, so the bitter end of Isaac is itself overtumed by the reality of the emerging Jevvish homeland 
and by the sheer fact that Agnon is telling his tale in Hebrevv.” A resenha foi publicada no The New York 
Times Book Review. ed. de 24 de setembro. 2000. p. 28.

primeiro kibuts34, com a ida do judeu para a agricultura, num clima de ideal 

proletário-camponês. Daí, deveria surgir o novo judeu.

Nesse mundo, o personagem de Agnon é um imigrante que não deu certo, 

afastou-se das origens religiosas, não se adaptou ao mundo laico destinado a 

forjar o “novo judeu" e procura voltar para o ambiente tradicional 

transplantado para Jerusalém. Seu contraponto é o cão Balak, personagem 

praticamente autónomo do romance, que enlouquece por ignorar o motivo pelo 

qual o perseguem (Itshak, pintor de paredes, tinha escrito no seu dorso: “cão 

danado”) entre os judeus e é tolerado entre não-judeus (estes não sabiam ler a 

inscrição). No final, Balak morde Itshak, que morre de hidrofobia. Um rabino 

diz que o rosto da geração é de um cão, mas não de um cão simplesmente, e 

sim de um cão danado.
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um romance

o

modo metafísico, e principalmente” a concepção do personagem como um 

amálgama, “não tinha precedente na literatura israelense” (p. 91).

Falta dizer que, na paisagem do romance de Kaniuk, o esgar do cão danado 

também ganha os contornos erráticos do riso, divertindo e escarnecendo do 

próprio divertimento e de quem lê, ou simplesmente rindo. E preciso rir mesmo 

no inferno, na linha dos fílósofos-cães. Porque trata-se de 

humorístico: da mesma maneira que Adam divertia os alemães, também 

divertiu os prisioneiros do campo, diverte e zomba do leitor tendo 

pandemónio por cenário. Nem Shaked nem Bartaná falam sobre essa forma de 

desautomatização pioneira: colocar humor na Shoá. Benjamin contribui para o 

esclarecimento do motivo desse uso, ao falar sobre o drama barroco. Não por 

acaso o livro de Kaniuk já foi considerado “barroco”, mas a melhor palavra 

para designá-lo seria o termo composto alemão Trauerspiel, formado de luto 

(Trauer) e representação ou fogo (Spiel), como assinala Leandro Konder 

(1999, p. 34). Dificilmente encontraremos uma expressão mais completa do 

que essa para aplicar à obra de Kaniuk. Segundo Benjamin (p. 149), “o cómico, 

ou melhor, a pura pilhéria, é obrigatoriamente o lado interno do luto; ele 

aparece de vez em quando como o forro de um vestuário, na barra ou na 

lapela”, numa cena onde "o patife é por assim dizer parte do diabo”, com suas 

cabriolices e nonsense, seu ambiente “natural”, que é onde se move Adam.

Se é correto que a loucura deve ser vista como ontológica em seu 

fundamento, devemos avançar perguntando como e por que a loucura se 

consubstancia no próprio romance, como ela constitui o próprio movimentar-se 

desse universo relativo onde símbolo e alegoria se fundem num espraiamento 

metafísico ampliando o que se entende por realidade.
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CAPÍTULO 3-0 CIRCO DO SINAI
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O farsante e o uso que dele se faz

A Ressurreição de Adam Stein, ou Adão, Filho do Cão, fala de um certo 

Adam Stein, palhaço famoso na Alemanha anterior à Segunda Guerra Mundial, 

dono de um grande circo, prestidigitador exímio, dotado do "poder” da 

adivinhação, vigarista, canastrão, talentosíssimo no picadeiro, como veremos 

neste capítulo, onde apresento um resumo comentado do livro. Ele é um judeu 

na linha extrema da Hascalá, aparentemente integrado à vida dos demais 

alemães, um feliz judeu não-judeu. A guerra e o anti-semitismo mudam toda a 

situação. Ele, a mulher e filhas são levados para um campo de extermínio.

No entanto, é reconhecido pelo Comandante Klein, que se sentia em dívida 

com o palhaço porque este o livrara da idéia de suicídio ao fazer suas graças. 

Klein fica incomodado com a expressão de sofrimento das massas que já 

chegam condenadas. Não gosta de ouvir gritos. Para o Comandante, tudo 

deveria ocorrer de modo silencioso e eficiente, sem a sujeira do sofrimento 

humano em seres que para ele são qualquer coisa, menos humanos. Então \ 

apresenta uma proposta a Adam, que poderia adquirir o direito à sobrevivência 

se, em troca, fizesse graças para os prisioneiros, distraindo-os antes da câmara 

de gás e da consequente incineração. Outra condição: o artista não deveria 

porém viver como um homem, mas como um cão, de quatro, imitando o pastor
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A filha, Israel, a retransformação em cão

o

Rex, com quem disputaria as sobras e sem direito a escovar os dentes, pois 

cães não escovam dentes. Ele aceita, representa inclusive para a mulher e a 

filha com a mesma eficiência de sempre, vendo-as seguir para a morte.

Terminada a guerra, ocorre uma inversão dos papéis. Adam volta à 

Alemanha, recebe indenizações e recupera o circo, que estivera funcionando 

durante o conflito. Transforma tudo em dinheiro, toma-se investidor no 

mercado de capitais, compra a mansão, com roupas e o Mercedes, símbolo da 

glória germânica e tuna das empresas envolvidas com o nazismo, de um antigo 

nobre falido e retribui o "favor” a Klein, agora disfarçado, ou metamorfoseado 

em um judeu estudioso de línguas semíticas, com o nome de Weiss 

humanismo prossegue nele, sempre de forma caricata. Como pagamento da 

duvidosa gentileza de Klein, o ex-palhaço entrega-lhe moedas dentro de tun 

preservativo. De repente, fica sabendo que a outra filha, Ruth, julgada morta, 

estava viva em Jerusalém, casada, etc. Tenta contato com a moça, mas ela se 

nega a responder. Adam corresponde-se com o genro, por quem fica sabendo 

que estava prestes a ser avô. Após muita dúvida decide ir para Israel procurar a 

filha sobrevivente, cujo silêncio ergue-se como um peso insuportável de 

condenação aos atos do pai.

Hesita durante alguns dias, já em Jerusalém e, quando finalmente tenta 

encontrá-la, fica sabendo que ela tinha morrido no parto. O genro leva-o até o 

cemitério onde lhe diz para fazer graças agora. Faltam palavras e gestos, o
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pensamento se extingue: Adam sofre o primeiro ataque. Volta a ser cão. 

Seguem-se as internações. O primeiro capítulo do romance fala da última delas, 

depois da tentativa de esganar sua amante, judia alemã como ele, representando 

um passado que Adam não consegue negar sob o preço de se extinguir, e dona 

da pensão onde mora em Tel Aviv, uma pequena ilha deslocada do germanismo 

na Palestina. E levado para o Instituto de Reabilitação e Terapia nos arredores 

desérticos de Arad, construído graças à loucura messiânica das Irmãs 

Schwester . E no hospício que se passa a maior parte do livro e onde Kaniuk 

encontra espaço para os seus jogos paródicos e a camavalização '7, de onde ele 

ressurgirá como simulacro, para o banal, misturado à massa comum.

A vida de Adam é uma sequência de descentramentos interiores e físicos. No 

início, havia o judeu que praticamente deixara de sê-lo, nada o identificava 

como tal, embora fosse evidente que em nenhum momento tinha esquecido a 

condição original. Amava a língua alemã e, em Tel Aviv, sentia-se nostálgico 

ao ouvir o idioma com jeito antigo falado pela dona da pensão - em suma, 

como alemão ele não podia deixar de lado o fato de que era judeu e como judeu 

não podia apagar a condição de herdeiro do idioma de Goethe.

A sua própria atividade artística indica a consciência do homem fora de lugar. 

Faz da inversão dos sentidos, do brinquedo com a lógica, com o senso comum, 

com a prática do engano pactuai, a sua profissão, curiosa profissão, exercida 

nos momentos em que os demais estão de folga, em busca de lazer. Em outras

° Schwester em alemão significa irmã. O autor faz um trocadilho com a palavra, usando-a como nome de 
família das gémeas. Adam significa ser humano e o objetivo é óbvio. Há outros casos, comentados no 
decorrer do trabalho. Provavelmente para facilitar a leitura, um nome como Guina foi trocado por Jenny na 
tradução norte-americana, o que empobreceu o texto, pois o original é rico de sugestões.

O autor russo, em .4 Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento - O contexto de Fran;ois 
Rabelais. diz o seguinte (p. 61): "Sublinhemos uma vez mais que. para a teoria do riso do Renascimento 
(como para as suas fontes antigas), o que é característico é justamente o fato de reconhecer que o riso tem 
uma significação positiva, regeneradora, criadora, o que a diferencia nitidamente das teorias e filosofias 
posteriores, inclusive a de Bergson. que acentuam de preferência suas funções denegridoras.”
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incluem

13 A Shoá lembra o episódio do casal assassinado por Mefistófeles e seus ferrabrazes vitalistas no final de 
Fausto, ‘essa primeira tragédia do desenvolvimento ”, como diz Marshall Berman (p. 84). Depois da fase 
solitária , com a experiência erótica e amorosa. Fausto liga-se às "forças económicas, políticas e sociais que 
dirigem o mundo: aprende a construir e a destruir", A dubiedade do projeto do último Fausto, o construtor, 
ou " fomentador", ocupa boa parte da análise de Berman. O autor chama atenção para esse casal. Filemo e 
Báucia, aqueles humílimos Filemon e Báucis. que nas Metamorfoses, de Ovídio, são os únicos dispostos a 
oferecer hospitalidade aos deuses e. como recompensa, apenas pedem para continuar servindo a eles, sendo 
atendidos para um resto de vida bem-aventurado. Quando mata o casal, usando seus visitadores demoníacos. 
Fausto determina a própria morte (p. 60): " Tendo eliminado todos os vestígios deles e do seu velho mundo, 
não lhe resta mais nada a fazer."

palavras, trabalha para divertir os demais quando os demais estão gozando o 

chamado tempo livre. É como ser aparentemente à parte que Adam percorre as 

cidades alemãs com seus espetáculos as deformidadesque 

apresentadas pelos circos. Adam integra o 

distorcidamente bonito, toma-se grotesco para 

público (num movimento constante do romance de senso-contra-senso buscado 

na história, como vemos na citação do lema “o trabalho libera”, afixado pelos 

nazistas nos campos de concentração, em que a realidade desmascara a 

ideologia, mostrando a intenção por trás daquelas palavras no pórtico) e, 

também, revelar seu verdadeiro rosto marcado pelo comportamento amoral. É, 

ainda, um homem no limiar, que será ultrapassado via loucura.

Com a guerra, o lugar que parecia assegurado no mundo alemão desaparece 

dos seus pés, sendo substituído pela realidade do campo de extermínio e onde, 

em vez de ser executado como os outros judeus, é poupado e, em vez de 

enfrentar o desespero e a dor, sua e dos demais, esmera-se na arte do 

entretenimento para divertir os condenados. E, como não poderia ser admitido 

na qualidade de ser humano pelo comandante nazista, vive de quatro, às rusgas 

com o mefistofélico Rex, companheiro etemo de Klein, um subpseudo-Fausto 

envolvido num falso projeto civilizatório e tão implacável quanto o personagem 

de Goethe no final do poema, se quisermos vê-lo sob o crivo de Berman18. Na 

visada errática de Adam, porém, o que temos é a face avessa do Dr. Fausto.

“plantei”, mas, como é

satisfazer a expectativa do
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Herbert, Heildelberg, Fausto, o Inquisidor

Esse conjunto articula-se com a "sanidade” e a “loucura” de Adam, que se 

projeta na história. A dubiedade é dilacerante no personagem, seja na 

Alemanha, seja em Israel. Ele pretende gozar das benesses do mundo burguês 

“estável”, que na verdade são o principal resultado do processo cultural de que 

participa, fingindo não estar mais compromissado do que isso. Sente-se mesmo 

acima da condição burguesa comum, por exemplo, nos ataques a Heildelberg, a 

universidade onde também estudara Herbert, o irmão desaparecido na 

Alemanha, ou seu duplo que volta nas sessões de loucura. Herbert é o judeu 

formado em Heildeberg, sente-se traído pela carapaça do humanismo germano- 

europeu que Adam confessa nunca tê-lo enganado, pois trocara o universo 

intelectual pela caricatura, pela paródia e inversões circenses, sem dizer porém 

que o circo fazia parte desse mesmo processo, do qual o palhaço sabe-se 

cúmplice.

Fora do campo, Adam participa do renascimento alemão, que troca pelo 

complicadíssimo e dramático nascimento de Israel, assinalado pela morte da 

própria filha e de milhões de judeus. No braço, leva os números azuis do 

campo, não só estigma da Diáspora, mas também atestado de falência do 

humanismo, que tinha atingido um ápice na Alemanha, para então entrar em 

colapso com o nazismo, sua consequência mais acabada, uma obra-pnma, no 

mesmo sentido que a Divina Comédia também o seria, em relação à cultura 

medieval européia.
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a

luxoo nosa mais

mais convencionais e

e

comodidade, 

extravagantes, sempre que possível e nas acepçòes 

caricatas, fechado no seu círculo. E sofre a consciência da alienação 

impostura que isso representa, aliada à percepçào de que a impostura só se 

romperia após o desmontar dos mecanismos de sustentação do “sistema” e 

mitos persistentes. Isso acaba por levá-lo à loucura como única condição do

Em Israel, o sonho sionista já lhe parece um equívoco e se revela para ele 

como uma série de simulacros, pois não há possibilidade de construir algo 

consistente e “real” com pessoas que levam os números azuis tatuados em 

seus braços, produtos semi-acabados da indústria do extermínio. A notícia da 

morte da filha, a visita ao túmulo e o desafio que o genro lança como uma 

bofetada tiram-no do limbo onde se encontra para jogá-lo no inferno da 

história, que tem a loucura por dinâmica, frigindo a qualquer tentativa de 

apreensão.

A dubiedade de Adam fica patente logo no início, pouco antes de sua nova 

internação. Ele tem um sonho em que o Grande Inquisidor promove um auto- 

de-fé: entre os livros queimados está exatamente o portentoso poema chamado 

Fausto, de Goethe. Adam divide-se na repulsa que sente por Goethe, uma das 

grandes expressões da inteligência ocidental, e esse outro momento, terrível, 

que foi a Inquisição, eco de fundo para a solução final proposta pelos nazistas. 

E conclui que o Grande Inquisidor, o Grande Carrasco, enfim subposto aos 

verdugos nazistas, estaxa correto ao queimar Fausto, com sua explosão de 

linsmo, humor e magia sublinhados pelo impulso criador e fundador do 

personagem, cujo resultado Adam conhecia muito bem. Mas, ao mesmo tempo, 

ele sabe que não teria existido sem Fausto e, necessariamente, o parceiro 

Mefistófeles. Ele divide-se. E o homem que anseia pelo bem estar, 

felicidade e também o luxo nos seus requintes
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possível.

Mesmo que Adam saiba que a sua cumplicidade é estéril, ele persiste, ao 

preço da culpa que tenta amenizar usando os meios que lhe sào colocados à 

disposição: o álcool produzido pela empresa de um potentado judeu canadense 

e, também, o Instituto, construído com as doações feitas por uma milionária dos 

Estados Unidos, que de repente decidira fazer algo de efetivo na vida, para 

depois morrer e ser criogenizada, enquanto deixa às irmãs Schwester a tarefa 

de prosseguir no trabalho de parto do Messias, que elas julgam não ser outro se 

não Adam, o grande palhaço. A peregrinação que encetam pelo deserto é um 

dos pontos altos do romance, como veremos adiante.

Aliás, a esterilidade, que tem sua metáfora gigantesca nesse mesmo deserto 

onde a Torá foi revelada a Moisés, também está presente no preservativo cheio 

de dinheiro que Adam entrega religiosamente a Klein, como pagamento de 

favor e numa cena jocosa. E como se ele, o farsante cínico, temesse exatamente 

contaminar o dinheiro, essa fantasia que tudo contamina e transforma, ao 

entregá-lo ao ex-nazista (não uma esmola, mas pagamento num negócio em 

mais um exemplo da reifícação que condiciona o romance), tomado judeu no 

jogo das banalidades: “...Dr. Weiss aquele humanista juramentado, o piedoso 

velho tolo que salvara a vida de Adam e agora era mantido vivo por este...” (p. 

111). Mais uma vez Kaniuk recorre à onomástica: ex-Klein, Weiss, branco, 

indica o aspecto fluido desse personagem, ao passo que o instável Adam é 

acompanhado de Stein, a pedra que o mantém fantasmaticamente preso a uma 

ficção de si próprio.

A esterilidade também está presente tanto na relação germano-burguesa de 

Adam com a dona da pensão como na relação com Guina, a enfermeira-chefe 

do Instituto. Belíssima e fria, que só ao ser reduzida à condição de cadela por
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Já o diretor do hospício, o Dr. Gross (grande, em alemão e ídiche) tem papel 

um pouco diferente: ao mesmo tempo que aprendeu a gozar das vantagens do 

cargo na escala social israelense, é fíel ao poder que o emprega para cumprir a 

tarefa sabida impossível de livrar aquele grupo de almas penadas do inferno 

concentracionário que as envolve. Em suma, ele vive, e muito bem, às custas 

das vítimas da Shoá, sabe disso e justifica-se sob a máscara do cinismo 

ideológico - o fenômeno não se encerrou com o fim da guerra, como anotou 

Edvvard Alexander.

Adam funciona como elemento deletério onde quer que se meta. Só não 

provoca uma cisão em Guina porque age como esse pequeno monumento 

pétreo do sistema espera, como ela na verdade exige dele, num processo 

erótico exasperante e consumado em lances agressivos que apesar de tudo se

Adam estabelece algum vínculo com a vida - , isto é, no quase posterior aos 

limites da linguagem convencional e, via loucura, subitamente além-aquém 

loucura. Guina quer dizer jardim, em hebraico, sendo portanto possível ver nela 

um dado irónico em relação a Eva, ou Hava, que significa a mãe da vida, no 

caso, inatingível. Mas a palavra também significa denunciar, condenar, 

desgraçar, difamar, associando-se portanto à diaba mor, Lilit. Guina é um 

jardim defeso, sem fruto proibido, é um disfarce do deserto onde Adam se 

encontra, ao mesmo tempo que representa, mais uma vez, a tentativa de zombar 

da instituição, do poder, sabendo-se miseravelmente presa dele também pela 

paixão da enfermeira-chefe. Ela atua duplamente. De um lado é atraída pelo 

cão que ao mesmo tempo rejeita em nome do sistema, ao qual está presa pelo 

próprio nome. Guina também é redução de Regina (rainha em latim) em 

alemão, outro ponto ao qual voltarei, de onde temos o vínculo feminino com 

Rex.



68

multívoca.

'9 É título da conhecida obra de Calderón de La Barca. É tema desde a antiguidade, o que atesta o vinculo 
entre o romance de Kaniuk e a tradição ocidental: "Vemos, pois, que a metáfora do teatro do mundo’, como 
tantas outras, chega à Idade Média procedendo tanto da Antiguidade pagã como dos escritores cristãos”, diz 
Curtius(p. 191).
*" E interessante notar que. em oposição ao K. individualizante e ao mesmo tempo anónimo do personagem 
de Kafka. Adam se esfacela em diversos nomes, o que indica sua desintegração coletiva e. portanto, também 
anónima.

colocam limites, caso contrário extrapolariam os corredores e quartos 

climatizados do Instituto, a pseudo-anarquia do circo e o horror industrial do 

campo. Sobre os outros intemos/detentos ele pretende exercer um poder 

tirânico semelhante ao que exerceria sobre Guina, no seu ilusionismo auto- 

aplicado, dentro do conflito entre o totalitário e o carnavalesco do palhaço. 

Mas, enquanto para ela essa também é uma forma de mantê-lo sob controle, 

para os demais, toma-se fator agravante de suas angústias. Numa referência à 

temática do teatro do mundo19 e coerente com seus hábitos profissionais, tudo 

não passa de representação circense, terrível embora. Os valores eram apenas o 

lado trágico e anacrónico das piadas, acrobacias e adivinhas que ele colocava 

na roda do picadeiro e depois faz desfilar e viver no Instituto.

O palhaço tenta ser uma espécie de ditador à margem e sabe-se herdeiro 

ressentido da cultura ocidental: um de seus nomes mutantes é Adam Emanuel 

Amadeus Adolf Wolfgang Stein (p. 153)40. Para a equipe médica inexperiente, 

seria subversivo, mas Gross não compartilha ou procura rejeitar essa idéia, o 

que o leva a dar corda ao interno na sua paciente operação de reintegrá-lo ao 

mundo “mentalmente sadio”. Ao lidar com os outros personagens que, 

observou Bartaná, atuam como desdobramentos de Adam não só por ampliar o 

universo da loucura como também por causa do recurso técnico de Kaniuk, que 

os coloca sob o fluxo narrativo “enlouquecido”, ele cria uma situação

Adam manipula usando a estreitíssima margem de “liberdade” que lhe é
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concedida, embora seus atos sejam resultado de um controle invisível umas 

vezes, outra visível, o que veremos ao falar de Rex, e como acusa seu duplo 

Herbert. Como moveria uma cadeira, Adam teleguia o autodenominado Miles 

Davis em seus delírios jazzísticos, por exemplo, enquanto para outros usa a 

ambição pelo dinheiro que o palhaço faz multiplicar nas bolsas de valores. 

Mas, principalmente, manipula as Irmãs Schwester a partir da obsessão 

messiânica das duas. Ele faz um jogo duplo em que resiste à pressão delas. Na 

sua opinião cínica, de “homem superior”, elas são resultado de uma bobagem 

produzida pela má-consciência da benemérita norte-americana agora congelada 

e objeto de disputa dos herdeiros, mas depois, na linha dos profetas bíblicos, 

assume o papel. Menos por mera fraqueza do que movido pelo pressentimento 

perverso de “quem”, investindo o papel messiânico, ele vai deparar no final da 

procissão pelo deserto. Há, mais uma vez, derrisão em sua atitude, na qual 

podemos ver ao mesmo tempo o prisioneiro do campo de extermínio, o burguês 

janota e o apresentador circense vestido em trajes de gala para a jornada 

através da areia.

De igual modo, o circo, o campo de concentração e o Instituto encaixam-se 

um no outro, como numa sucessão de opacidades, da Alemanha, de Israel e que 

coloca o Sinai no cenário circense. Ao ser internado, Adam relaciona o 

hospício com o campo, pois para ele tanto um como o outro não passam de 

microcosmos reproduzindo o sistema de poder. O circo é o modo pelo qual 

tudo gira em tomo de pontos instáveis e fugidios, dos quais emana o caos de 

superfície e o vazio de essência, num lance alegórico que pode, se quisermos, 

ser identificado ao processo de manipulação das mercadorias globalizadas, 

aparentemente sem ponto de apoio, mas muito bem orquestradas pelo processo 

de acumulação do capital, como vemos em Jameson e Eagleton. Diz Eagleton,
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em Condição Pós-Modemcr.

- Serei um cowboy... Serei a Rainha Esther... Serei Napoleão... Serei 
Ben-Gurion... Serei Deus... Serei um gato... Serei o Mickey... Serei uma 
casa... Um jornal... Um gráfico estatístico... Uma editora... Um comité... 
Barba-azul... Beatnik... Uma fonte... Um sacerdote... (p. 163)

/

Se o espaço deve ser de fato pensado como um sistema de 
“contêineres” do poder social (para usar a imagem de Foucault), segue- 
se que a acumulação do capital desconstrói perpetuamente esse poder 
social ao dar nova forma às suas bases geográficas. Dito de outra 
maneira, toda luta para reconstituir relações de poder é uma batalha para 
reorganizar as bases espaciais destas. E à luz disso que podemos melhor 
compreender “por que o capitalismo reterritorializa sem parar com uma 
mão o que estava desterritorializando com a outra” (Deleuze e Guattari) 
(1992, p. 217).

Nada é, tudo é possível, como Marx fala sobre o efeito “mágico” do dinheiro, 

onipresente, visível e invisível como Rex, o vigilante edipiano de Deleuze e 

Guattari. Pessoas deixam de ser pessoas, tomam-se coisas como na Festa do 

Purim, o carnaval judaico, no qual as crianças se fantasiam, que fala por si só:

Ou quando Adam, ecoando seu protótipo bíblico, diz o seguinte: “Sem um 

nome não há existência. Sem um rótulo, sem um número, sem alguma 

nomenclatura, sem um dossiê, a vida não pode prosseguir” (p. 179). O próprio 

Adam tem tantos nomes quanto funções, o que significa que nem ele nem os 

nomes têm importância, são fantasia e marcas de fantasia, real e imaginado se 

juntam numa só embalagem. O ego burguês já não tem lugar, como observou 

Baudrillard, o que Adam reluta em aceitar: a totalidade diluiu-se no tempo, na 

história, no espaço e na fisicalidade do próprio romance, dos personagens e, 

também, em Gehry. Segundo Jameson, no modernismo:
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41 Escreve Bartaná: "A pergunta principal é por que Adam não usa suas forças para prever a Shoá ou para 
se salvar e salvar os demais durante a guerra, ou para reparar erros no hospício. A resposta que nos é dada 
pelo narrador é: o destino ' (p. 85).

a experiência da mudança social real do industrialismo inspira então 
sérias dúvidas da natureza construída ou demiúrgica do social; na 
mesma medida, esse processo tendo sido completado no pós-modemo, 
os artistas deste último período não podem sequer se preocupar com o 
Ser em si mesmo, dadas as suas convicções a respeito da falta de peso e 
da textualização das múltiplas realidades sociais (p. 223).

É, poderia dizer, a tentativa de Adam de reproduzir o poder de manipulação 

integrando-se ao caos e assim desafiando ele próprio a mobilidade do centro 

irradiador (ou dos centros, o que implica a negação da idéia de centro), seja na 

idéia de um deus, seja na zombaria dirigida à doadora americana, que continua 

a emanar poder de dentro da câmara frigorífica onde espera ser ressuscitada, 

não com a vinda do Messias, mas pelo mito do desenvolvimento tecnológico 

capaz de devolvê-la à circulação.

Adam pretende comandar o espetáculo, mas seu próprio e convulsivo corpo, 

alienado até o exaurimento. rouba a cena ao produzir doenças repentinas que 

desafiam mais tuna vez a equipe médica, incapaz de perceber o significado 

extremo do desorganismo em revolta. Ele nem sempre consegue controlar as 

excreções, o que lhe indica o falso domínio na proporção inversa à sua 

pretensão automistificadora - ele se toma criança, ou cão. Bartaná coloca 

primeiro como um enigma o fato de Adam, sendo um adivinho, quase um 

profeta, ter sido incapaz de prever a grande devastação. O crítico diz aceitar a 

explicação do narrador, que tudo se justificaria pela ação do destino (gorai - p. 

85)41. Não é o que diz o romance: ao negar o Iluminismo totalitário, à margem 

de Adorno, o personagem afasta porém qualquer possibilidade de 

conhecimento, pois a fórmula não fúnciona quando se trata de detectar modos
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A fábula do menino e o cavalo

que escapam à representação. Não podemos nos esquecer de que Adam é 

movido pela culpa e pelo ressentimento, negando-se portanto a enxergar, além 

de ser famoso embusteiro que se sabe fake - mente para todos e para si 

próprio. Portanto, da mesma maneira que a cultura é um simulacro, ele também 

é simulacro de alemão, de judeu, de europeu, de homem e, fínalmente, de 

personagem. É o pseudo sobreposto ao pseudo, com o problema de que o 

pseudo é o real, como diz a epígrafe usada por Baudrillard para Simulacros e 

Simulação, borgianamente atribuída ao Eclesiastes'. “O simulacro nunca é o 

que oculta a verdade - é a verdade que oculta que não existe. O simulacro é 

verdadeiro42.” O que acentua o mal-estar a partir da Shoá, esse simulacro do 

sistema de produção onde a vida humana toma-se também simulacro por 

imposição e, uma vez “inumana" e denunciando o que a produziu é colocada na 

lógica que justifica a destruição em série, como qualquer bugiganga em escala 

industrial. O termo “destino” pode então ser limpo da carga mítica, para ser 

lido apenas como “fingimento”, segundo um dos personagens, ou resultado 

necessário de uma sequência para a qual fecharam-se os olhos de modo 

irremediavelmente cúmplice.

42 O conhecido livro sapiencial da Bíblia nada contém que ao menos possa sugerir a formulação de 
Baudrillard. A epígrafe é usada para um comentário a respeito de Borges, o que ao mesmo tempo indica de 
maneira lúdica e irónica a prática de Baudrillard e Borges de criar referências, numa forma de ampliar o 
conceito de ficção do texto imediato para toda a cultura, assim vista como simulacro. Só o simulacro justifica 
o simulacro, o que relativiza suas teorizações, mantendo-as em aberto.

O narrador explicita a situação humana como simulacro, com uma anedota de 

fundo kafkiano contada por Adam em sua aula para os internos,
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- Duas crianças estavam brincando. Uma era um cavalo e a outra um 
príncipe. O príncipe cavalgava o cavalo e gritava: ‘Ooooo!’ E o cavalo 
relinchava: “Eiiii!” A noite, o príncipe amarrou o cavalo num poste. 
Enrolou uma ponta da corda no poste e colocou a outra na boca do 
cavalo. Depois, o príncipe foi para casa cear, dormir e sonhar. O cavalo 
permaneceu na ma. E chorou, porque era tarde e escuro. Um homem 
passou na ma, viu a criança e perguntou: “Por que não vai para casa, 
menino? Já é tarde e devem estar preocupados com você.”
- “Não posso”, respondeu o menino. “Estou amarrado no poste.”
- “Então, por que não abre a boca, deixa a corda cair e fica livre para 

ir embora?”
- “Sim”, replicou o menino faminto. “Mas então eu deixaria de ser 

cavalo” (p. 154).

De onde se conclui que o próprio romance se coloca sobretudo como 

simulacro a desafiar o leitor, como se estivesse entrando, sem aviso prévio, na 

casa imaginária que se percebe na obra de Gehry. Como o arquiteto, que usou 

uma grande escultura reproduzindo binóculo criado por Charles Oldenburg e 

Coosje van Bruggen para simular colunas, com as quais sugere ao usuário ou 

ao observador que procure ver ao lado das aparências, pois aquilo não é 

binóculo, mas um objeto na forma de binóculo ali instalado à guisa de pórtico, 

embora sem a solenidade tradicional. A função está no indicar que por trás do 

pórtico encontra-se uma agência publicitária, mas isso é uso posterior do objeto 

e não sua finalidade de primeiro plano. Está ali para dizer que “isso” tudo, o 

conjunto e universo sócio-cultural e económico a partir do complexo, 

ornamentado com uma obra de arte paródica, revela-se uma peça bem pregada, 

como simulacro da imponência, da grandiosidade destinada à produção de

apropriadamente, sobre a representação, para sintetizar o impasse do 

personagem que, segundo lhe dita o desespero, se deixar de fingir o destino, 

que é isso ou aquilo, não será coisa nenhuma e nada restará:
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43 Linda Hutchcon. Uma Teoria da Paródia'. “... um texto paródico foi definido como uma síntese formal, na 
incorporação em si mesmo de um texto que lhe serve de fundo. Mas o duplicar textual da paródia (ao 
contrário do pastiche. da alusão, da citação, etc.) tem por uma função assinalar a diferença. Partindo da 
dupla etimologia do prefixo para, defendi que. a nível pragmático, a paródia não se limitava a produzir um 
efeito ridicularizador (para como ‘contra’ ou ‘oposição ), mas que a sugestão igualmente forte de 
cumplicidade e acordo (para como ao longo dc’) permitia um alargamento do âmbito da paródia. Esta 
mesma distinção entre sentidos de prefixos tem sido utilizada para defender a existência quer dos tipos 
cómicos, quer dos tipos sérios da paródia...” (p. 73-74).

anúncios cujo fim é manter o capital em circulação. No caso, importa o uso 

específico da construção e a “mensagem” explícita para empresas que “vêem 

longe”, mas, paradoxalmente, a visão revela-se ampliada, e não no sentido 

prático - aquele binóculo na verdade é cego, aponta para o solo.

O tipo de jogo paródico41, por si só uma prática de deslocamento verificado 

na obra de Gehry, é também um dos recursos mais persistentemente usados por 

Kaniuk em seu livro composto por personagens, com suas histórias, sonhos, 

sofrimentos, mas que, pós-Auschwitz, não pode mais ser levado a sério como 

obra de arte romanesca, até porque o próprio sentido de obra-de-arte esboroou- 

se, virou fumaça nos campos nazistas. “Se o pensamento não é medido pela 

extremidade que escapa ao conceito, ele é, de saída, da natureza do 

acompanhamento musical com que os SS gostavam de abafar os gritos das suas 

vítimas”, diz Adorno em Dialética Negativa (citado por Eagleton, p. 248) 

referindo-se aos Comandantes Kleins e à “degradação” da grande música à 

condição de um nnizak tétrico. O equilíbrio, o senso de proporção e a harmonia 

reivindicados por Shaked pertencem a outro mundo, um mundo que já / 

desapareceu e ao qual Adam gostaria de retomar, na sua nostalgia modernista.

A beleza, aqui, não seria outra coisa mais que obscena mesmo, o que Kaniuk 

sugere tanto com o rosto apolíneo de Adam, como na beleza marmórea em sua 

sugestão de esterilidade e morte de Guina, então mistura que toma nulo o mito 

de Hava (Eva), a doadora da vida e seu duplo infernal, Lilit, pois esta paria 

demónios no deserto e a enfermeira-chefe, simulacro de simulacro dose a
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pequenos oficiais dos campos nazistas nada gera, apenas reproduz o sistema de 

dominação, numa paródia do microcosmo familiar, no seu caso com Adam, que 

resultará na recuperação de um cão-menino para o sistema. Ela “adora” (p. 

133) ouvir Adam falando sobre o campo de extermínio e, o que pareceria um 

traço “humano” da personagem revela-se armadilha: “O brilho em seus olhos 

reflete não apenas divertimento, mas algo bem mais profundo.” Ela “sente 

remorsos” por não ter estado lá também, o que reforça o trato erótico dela e do 

palhaço. Seu sensualismo redunda vazio, assim como seu “remorso”, aqui 

forma perversa de “divertimento” que pressupõe a banalização, assim como é 

vazia a beleza dessa personagem tão ciosa da higiene e do bom comportamento 

dentro do Instituto como o era Klein no campo. Sua relação com Adam não era 

transgressiva no fundo, nem as bebedeiras de Adam, faziam parte do esquema 

comandado por Gross - ele tolera os desvios sabendo que levariam a um 

mesmo lugar, deslocando e recolocando simultaneamente na ação do sistema. 

O diretor do Instituto sofre de uma paixão refreada por Guina e não é para 

menos, pois ambos são soldados fiéis, cada um cumprindo seu papel na 

tentativa de reinstitucionalizar os internos. Adam pretende “apenas” usá-la, 

sem perceber que na verdade quem está sendo objeto de uso é ele, mais uma 

vez, no seu delírio de pseudo-libertação, como quando o palhaço se adapta às 

exigências eróticas dela, "num ritmo insano, puxando-lhe o cabelo, batendo-lhe 

no corpo”, pois essa “é a natureza” de Guina “e é o que ele se tomará por 

causa dela”. Do que Adam se vangloria: “Sempre soube adaptar-se, como um 

camaleão. A partir de Heildelberg, foi a lei de sua vida” (p. 135). Ou seja, 

submissão sob submissão à estrutura constrangedora, a Rex, cujo nome é 

óbvio.
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Menino-cão, ou o cão-menino

Sua voz (cie Adam) agora é quase um grito. O estômago dói. A luz da 
janela o aterroriza. Ele se levanta e baixa violentamente a persiana. O 
cão se encolhe num canto. O cão pressente uma traição. Adam posta-se 
em frente a ele, velho e encarquilhado. Aparenta a idade que tem, sem 
disfarces. Sua testa parece um campo arado, com suor correndo nos 
sulcos.
- Que está fazendo, meu menino? Exibindo-se perante um cão? Vocé é 
um homem doente e mentiroso. Seria capaz de vender a própria mãe por 
um tostão furado!
- Criança! - exclama Adam, afastando de si a imagem que zomba dele 
no peitoril da janela. - Um dia eu lhe trarei as chaves. Aquele peixe frio,

Mas o que irá evidenciar a cumplicidade de Adam, que repete seu jogo duplo 

no campo sob o comando de Klein, é a chegada de um menino-cão ao Instituto. 

Ele não fala, só rosna e vive preso, também só anda de quatro, etc. É nele que o 

palhaço verá sua metamorfose projetada ao extremo. Gross coloca os dois em 

contato numa tentativa de permitir que encontrem de algum modo uma forma 

de “cura”. Sintomaticamente, Adam assume o papel de terapeuta auxiliar e 

investe todos os seus recursos para trazer o garoto à chamada vida dos homens. 

Simultaneamente, não pode admitir alguém mais cão do que ele, isto é, 

realmente cão. A relação entre os dois contém alguns dos momentos mais 
grotescos do livro. Há uma sequência de oscilações, de lances contraditórios 

entre o “projeto humano” e o estado de cão, numa espécie de monólogo a três 

vozes, de Adam, Herbert e do menino:
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Gross... eu lhe enfiarei as chaves pelas narinas. Fala de amor - o que 
sabe ele a respeito de amor? Como se atreve a perguntar-me por que 
fracassou comigo? E seco como papel antigo. Vou-lhe trazer as chaves. 
Adam se aproxima do cào e o agarra por um braço e uma perna. O cão 
tenta morder a mão trémula de Adam.
- Está ouvindo, pequeno frangalho?
O cão não consegue morder; Adam percebe e solta uma risadinha (p. 
130).

Temos aqui, novamente, a revelação do simulacro que é Adam na sua 

ambiguidade de cão e homem diante do menino em busca da integridade da 

situação canina, em sua metamorfose voltada para si mesma e avessa à 

linguagem humana, ou adâmica, além-aquém do nominável, do conceito. No 

entanto, segundo o palhaço, existem papéis a serem exercidos sob o rótulo das 

máscaras: Adam ri no final do trecho pois o menino acaba por se revelar no 

cão, com a impossibilidade de morder, apenas um garoto renitente no ponto de 

vista tendencioso do seu carrasco.

Apesar da persistência, como se vê, o garoto não resiste às investidas 

provocativas e sedutoras de Adam e começa a entrar no jogo, primeiro ouvindo 

um rádio transístor e depois batucando na máquina de escrever palavras e 

frases que o vão devolvendo à “normalidade”. Adam não suporta a idéia de que 

o menino teve êxito onde ele fracassou. As cenas enter os dois são a ilustração 

do conflito interno de Adam. O vínculo deles é evidenciado, por exemplo, na 

reação do garoto depois de assistir a uma cópula do palhaço com Guina. O 

menino datilografa: “Seu prazer é genital, o meu é anal.” Percebe-se a 

indicação da sexualidade primária, ou a própria projeção de Adam da sua 

formação. Mais tarde, os dois têm ereções simultâneas, o que reforça a 

condição dos personagens como desdobramentos de um só.

A maturidade, coerentemente, vem com a recuperação da “razão” pela
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descoberta da palavra. Temos, aí, mais uma paródia dentro do livro, neste caso 

o romance de formação44, que na verdade, como disse, é de deformação. Adam 7 

torce o menino-cão, que resiste. No embate entre os dois, ganha o palhaço 

ostentador de tunas abotoaduras de ouro outrora pertencentes a um nobre 

alemão, o que sinaliza para sua capacidade de “adaptação” e indica até que 

ponto ele é cooptável. Na sequência de deslocamentos e reenquadramentos, 

outra vez de modo paródico, Adam faz do Instituto um posto comercial para 

organizar as finanças do garoto, batizado por ele de David Rei de Israel. 

Recorre ao sentimentalismo e à má-consciência dos que visitam parentes e 

conhecidos no hospício, pedindo a doação de melancias em prol do menino, 

pois este adora as frutas e a direção da casa nega-se cruelmente a fornecê-las.

As melancias, que podem ser lidas como uma alegoria da circulação dos bens 

e da reificação (tendo um papel dissuasivo na consciência dos doadores, que se 

livram do pesadelo com a falsa solução), chegam às toneladas, obrigando 

Adam, internos e funcionários a trabalhar em mutirão para dar conta da tarefa. 

O mágico, usando dos seus poderes de prestidigitação mercadológica, faz 

daquele monte de frutas uma fortuna aplicada na ponta mais volátil e higiénica 

do sistema económico, o setor financeiro, a fim de garantir o futuro brilhante e 

confortável de Davi, já encaixado no modelo que Adam sempre projetara para 

si. Menino-cão, menino-melancia, Davi Rei de Israel melancizado como 

Cláudio virando abóbora - o palhaço nega-se a tomar conhecimento do seu 

nome original - pode ser qualquer um -, completando o ciclo da reificação. Ao

44 Em O Bildungsroman Feminino: quatro exemplos brasileiros. Cristina Ferreira Pinto fala sobre as 
mudanças do gênero: De acordo com a classificação de Pratt. o Bildungsroman’ retrataria o período de 
formação da personagem que começa na infância ou adolescência, enquanto a protagonista do romance de 
renascimento e transformação’ seria uma mulher mais velha, com mais de trinta anos ou já de meia-idade, 
em busca da auto-realização (...) Primeiramente, o Bildungsroman' seria um tipo de narrativa em que se dá 
a busca da integração social da personagem, enquanto no outro modelo o objetivo seria a integração 
espiritual." O romance de Kaniuk contêm esses elementos para negá-los.
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Despertamos de nosso desmaio, meu Herbert, meu menino. Eis o que é 
a ingratidão, para você saber. Se eu continuasse a dormir, você também 
dormiria. Diga-me: foi um bom estudante em Heildelberg? Um êmulo de 
Hegel! Afogado em bastante Romantismo alemão. Lembro-me de algo 
daquela época. Portanto, diga-me: como aconteceu eu me tomar um 
palhaço e abandonar você (p. 125)?

mesmo tempo, revela-se o triunfo de Gross: Adam também estará curado e 

pronto para voltar à vida comum, à mediocridade rasa, previsível até chegar o 

imponderável na perspectiva do personagem que se restringe. Essa “cura” 

articula-se com o primeiro Adam, o palhaço, e desmonta sua fantasia de 

deboche em relação a Heildelberg, tema das conversas com Herbert:

No entanto, ocorre que, como palhaço, ele apenas participava do esquema de 

reciclagem das massas, produzindo-as ao devolvê-las prontas e reprimidas, 

dissuadidas, para o mercado de trabalho, ferramentas que têm em Klein seu 

representante mais consumado, que abandona a idéia de suicídio para tomar-se 

o comandante do campo. Adam cai vítima da própria mistificação, pois não 

consegue suportar a multiplicidade de sua existência, seu comprometimento no 

fim das contas irrestrito. A pseudo-contestação do palhaço, mais lancinante 

porque percebida como tal, apenas reforça esse comprometimento.

Da mesma forma que ele produz o humor e desfila monstruosidades 

consentidas no picadeiro, também salva-se no campo apresentando o humor 

permitido e usado por Klein mais o que este significa. Depois da guerra, Adam 

abandona a vida do circo, mas põe o circo na sua visão da história que se 

revela enlouquecida. Ele prefere voltar à vida “normal” ilusoriamente 

previsível, do que ir adiante no seu processo de metamorfose rumo à 

canificação, reveladora do monumento de simulacros que o produzira como
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Não só a fala, como todo aquele homem está reduzido a uma peça de metal, 

o metal básico da circulação da mercadoria, dele mesmo.

mais um clone descartável no campo de extermínio e depois, na Alemanha 

reconstituída e em Israel, urgentemente erguido sobre o alicerce dos números 

azuis, simulacros de pessoas, de indivíduos, na verdade, produtos de ponta da 

história.

Um dos beduínos, usando uma pistola, mastiga vorazmente goma de 
mascar. Seus olhos miúdos, da cor de azeitonas, lançam faíscas. Por 
uma abertura em seu manto pode-se ver uma corrente da qual pendem 
relógios de pulso, canetas, isqueiros. Seu corpo inteiro está coberto de 
mercadorias brilhantes. A gêmea Schwester fica atordoada pela visão 
daquela loja ambulante, negra como piche, que masca chicles e usa uma 
pistola na cintura. O homem abre a boca, mostrando um único dente - 
de ouro (p. 265).

A reifícação, vertical e horizontal, também é assinalada entre os beduínos que 

uma das Schwesters encontra no deserto, após o fracasso da peregrinação, 

quando todos se dispersam. Um deles vai violentar uma das irmãs, que vê um 

sublime anjo no jato de urina do beduíno, ela que, desprezada pelos homens, 

um montículo comprimido, vai procurar Deus. São todos contrabandistas de 

bugigangas, que levam coladas ao corpo, eles mesmos travestidos de 

mercadorias modernas, como relógios, aproximando-se assim daquele bando de 

loucos procurando um deus pela areia quente. Como Adam se vendera ao 

nazismo, esse habitante da terra devastada incorpora, no sentido físico, a 

mercadoria que o cobre e brilha em sua própria boca:
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E o deicídio não ocorreu

O grotesco da cena entre o beduínos e a Schwester vem depois e faz um 

paralelo à paródia do encontro entre Moisés e a Divindidade, que lhe revela os 

Dez Mandamentos. Como se recorda, o profeta sobe ao Sinai, onde permanece 

até o retomo com as Tábuas da Lei, para encontrar o povo entregue à idolatria, 

celebrando o bezerro de ouro. A teofania, no romance, passa pelo processo da 

camavalização e também possui seu conteúdo cómico, se conseguirmos rir 

espontaneamente, infantilmente, do fato de que Deus não é nada mais nada 

menos do que o Comandante Klein em seu uniforme nazista. E a apoteose 

antiapoteose, que nos faz lembrar um trecho de Sêneca segundo o qual, no 

passado, "era grande honra ser feito deus”, mas ‘'agora foi tudo reduzido por 

vós a uma palhaçada” (N88, p. 256).

Adam, que se movimenta com desenvoltura entre os destroços humanos do 

mesmo modo que o fazia durante os espetáculos do circo, orquestra cenas, 

provoca crises, sabe-se impotente diante dessa realidade que tem no genocídio 

seu ponto final, ou de partida. Impotente pela cumplicidade e cúmplice pela 

impotência, vale dizer, que o impede de agir como seria esperado no final da 

peregrinação em busca de um deus no deserto. Vestido a rigor, o messias 

Adam estava incumbido de se encontrar com esse deus e depois dizer aos 

comuns mortais o que tinha ocorrido. Adam depara-se com o Comandante 

Klein, que, num tom ressentido, pergunta ao palhaço por que não o liquida de 

uma vez. A oportunidade está nas mãos de Adam, mas ele não o faz porque,
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nesse diálogo pai-filho, confessa amar esse Deus, reconfírmando o nó43:

- Não posso matá-lo - repete Adam, num sussurro. - Isso nada 
resolveria. Além disso, eu o amo. Sei que você é um filho da puta, mas 
o amo. Eu o amaldiçoarei e, ainda assim, virei procurá-lo no deserto. 
Estamos ambos perdidos, já perecemos. Nossas vozes são as vozes de 
fantasmas. De judeu para judeu, de Deus para Filho de Deus, de homem 
para pai do homem. Nestes dias sintéticos, decapitados, esse é o único 
tipo de diálogo que faz sentido. Você, meu Deus, deve esperar por mim 
no fim da estrada. Não o matarei. Não posso e é uma vergonha, uma 
grande vergonha (250).

O trecho citado resume as contradições de Adam que perpassam todo o 

romance e evidencia o dilema do personagem. A grande pergunta judaica, o por 

que da Shoá, o por que do nazismo está diante de Adam, exposto ao 

aniquilamento, mas faz apenas aflorar a culpa no sentimento de vergonha da 

sua cumplicidade. Porque ele sabia da inutilidade da consumação desse gesto, 

na sua perspectiva arraigada. Na evocação do tema nietzscheano, o que conta é 

a dubiedade de Adam. "Nietzsche é quem alerta para o fato de a morte de Deus 

não ter nenhuma importância enquanto for compensada pelas profundidades 

morais do humano, enquanto o homem, o sujeito, as identidades subjetivas não 

forem dissipadas, distribuídas, contestadas”, frisa Orlando Gomes (2000, 135), 

à sombra de Deleuze. Matar Klein-Rex, nesse anti-acerto de contas, significa a 

autonegação de Adam, e o afloramento canino, por sinal outra fonte de culpa na 

sua moralidade e “a produção do sentido” na concepção deleuziana, quando já 

“não perguntamos mais se o ‘sentido originário’ da religião está em um Deus 

que os homens traíram ou em um homem que se alienou na imagem de Deus” 

(Lógica do Sentido, 1998, p. 75). No entanto, a morte de Deus perde qualquer

’■ Stein, a pedra do seu nome, além de sugerir o apego ao própno simulacro, lembra os ajuntamentos de 
pedra em homenagem a Hermes, reafirmando um pacto.
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importância se persistirem as “falsas profundidades do humano, má consciência 

e ressentimento”.

46 Palavras análogas de Adorno, que também se podem aplicar ao livro de Kaniuk e à loucura: "A razão 
dialética, contrária à razão dominante, é desrazão: é tão-somente na medida em que desmascara e 
suprassume (aufttebt) a razão dominante que ela própria se toma racional. (...) E Karl Kraus. Kafka. até 
mesmo Proust. com que prevenção não falsificaram, cada um a seu modo, a imagem do mundo, para acabar 
com a falsidade e a prevenção? A dialética não pode estancar diante dos conceitos de são e doente, nem de 
conceitos tão infimamente aparentados com eles, como os de racional e irracional. Tendo reconhecido o 
universal dominante e suas proporções como doentes - e em sentido literal marcados pela paranoia, pela 
■projeção pática' - então tudo aquilo que se apresenta, segundo os critérios da ordem estabelecida, como 
doente, errado, paranoico e até mesmo como doido’ toma-se para ela apenas um germe da convalescença, e 
é válido afirmar, hoje como na Idade Média, que somente os bobos dizem a verdade a seus senhores." 
(Mínima Moralia. p. 62-63)
4 O trickster. ou embusteiro, é personagem de diversas mitologias. Junito de Souza Brandão, no 2o. vol. de 
sua Mitologia Grega, informa que entre os gregos. ‘Hermes, por ter furtado o rebanho de Apoio, se tomou o 
símbolo de tudo quanto implica em astúcia, ardil e trapaça: é um verdadeiro trickster. um trapaceiro, um

Anula-se portanto a finalidade da cena, um fiasco que aliás mostra não só a 

possibilidade do deicídio, como a própria morte divina já consumada no 

absurdo da situação, embora não reconhecida pelo palhaço como algo 

corriqueiramente anacrónico. O farsante liga-se aos “basilares pilares 

antropomórficos”, “ancorado nos avatares de Deus”, para usar as palavras de 

Orlando Gomes (p. 140). Ele pretende “reencontrar ou restaurar o sentido, seja 

em um Deus que não teríamos compreendido suficientemente, seja em um 

homem que não o teríamos sondado o bastante” (Deleuze, 1998, 75). Não 

percebe que nada há para ser “descoberto, restaurado ou re-empregado, mas 

algo a produzir por meio de novas maquinações”, como diz esse autor, na 

mesma página. O não-senso da sua situação e a dos outros personagens nele é 

o que configura o romance, embora o personagem-personagens seja incapaz de 

perceber que o não-senso, destituído de sentido, por isso mesmo “opõe-se à 

ausência de sentido, operando a doação de sentido”, se quisermos seguir 

Deleuze como leitura paralela, ou midrash de Adam (1998, p. 74), neste 

caso40. Mas o prestidigitador Adam, iluminista dilacerado e anacrónico, se faz 

cúmplice do jogo e ilusionismo do àeus-trickster47, dos simulacros, aqui seu
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espelho, que impede o deslocamento radical insinuado na metamorfose do

menino.

velhaco, companheiro, amigo e protetor dos comerciantes e dos ladrões... (...) ... como está na Odisseia. 
Hermes, mensageiro, filho de Zeus, é o dispensador de bens (p. 193)”.

Ao retomar do seu Sinai plano (p. 252-253), Adam sentencia numa pergunta 

que se responde a si própria: “se entendessem, seriam capazes de continuar 

vivendo?” Portanto, diz aos loucos que o seguiram em procissão que tudo não 

passara de “mentira”, o que, por outro lado, significa que ele está mesmo 

dizendo a “verdade”, mas os loucos não conseguem perceber no enviesado da 

frase simples contendo o engodo dentro do engodo. Assim como Adam não 

percebe que sua farsa é a verdade, do mesmo modo que Deus é Klein. 

Enquanto isso, viaturas procuram os dementes fugitivos, pois eles devem ser 

devolvidos ao seu “santuário", isto é, ao leprosário, para não empestarem o 

próprio deserto onde a Torá foi revelada, como poderia dizer Adam que, numa 

nova mudança de personalidade, toma-se Herbert ao ser localizado por 

arqueólogos e pelo seu genro. E, de novo, o reenquadramento no âmbito do 

Instituto-Heildelberg, atestado da normalidade-doença que o produziu.
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CAPÍTULO 4 - REX IMPERA
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O protagonista oculto e a não-fala do cão

18 Em Fausto. Mefistófeles aparece na forma canina (p. 65). o cão também está presente no Doutor Fausto. 
de Thomas Mann. etc. A evocação de Hermes, aqui, associa-se ao procedimento de Guimarães Rosa no conto 
"Conversa de Bois”, de Sagarana. em que um animalzinho do sertão brasileiro, sugerindo a presença do 
dúbio trickster. o deus dos caminhos acompanhando o que se passa na estrada, promove uma rebelião no 
universo, mas desta vez, contra a irrupção de um poder totalitário, num momento em que a natureza volta 
para o homem e este para a natureza. Brunel: "... esse viajante (Hermes) não se desloca seguindo itinerários 
estntamente delimitados (...) trata-se de deslocar-se (...). A partir dai a estrada deixa de ser antes de mais 
nada o que liga dois pontos, para tomar-se de preferência um mundo em si. feito de caminhos que 
serpenteiam, onde podem intervir o acaso, o imprevisto" (1997. p. 448).
49 Hermes, na sua versão romana, é representado na Idade Média com uma cabeça de cão e identificado com 
Satã, conforme Pierre Brunel no seu Dicionário de Mitos Literários (1997). Sobre Hermes e o comércio, 
deve-se lembrar que seu nome romano. Mercúrio, tem a mesma raiz que mercadoria.

O uso que Kaniuk faz de Rex comprova o seu instinto de ficcionista. Em vez 

de aplicar um princípio unificador ao livro, ele utilizou um processo de 

fragmentação do centro na figura de Rex, o que corresponde ao papel 

desagregador de Mefistófeles mas, sobretudo, isso pode ser relacionado a 

Hermes48, o deus grego, o trickster primordial, que também aparece na forma 

canina, o protetor dos rebanhos é o senhor do Tártaro, surge como anjo e 

demónio, mesmo Satã, metamorfoseia-se, é uma presença, protege ladrões, 

embusteiros e, fundamentalmente, o comércio (ou, relações humanas), que, 

pela reificação, está no substrato da obra: vendem-se coisas, seres humanos e o 

nada. Rex, assim, surgiria como um figurante protagonista49. Da entidade 

multifacetária emana o poder desagregadoramente totalizante capaz de tomar o 

romance vertiginoso. A sua importância é colocada desde o início, quando
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Adam sonha com o Grande Inquisidor, calcado em Dostoiévski - Memórias do 

Subsolo é outra referência - e na triagem apresentada por Cervantes também 

logo no começo do seu Quixote, e lamenta, sempre tortuoso, que o Fausto de 

modo definitivo tinha sido atirado ao fogo, uma obra que contém dialeticamente 

o ato e sua negação, a certeza e a dúvida, além de expor a bipartição fáustica 

que é a de projetar o espírito maligno, o cão faiscante, para fora de si, assim 

como Adam se divide no ajuntamento de vários personagens:

Na noite passada, o Grande Inquisidor estava queimando um certo livro. 
Adam teve a impressão de que o título do livro era Fausto. A despeito 
de sua opinião de que o livro, até certo ponto, merecia ser queimado, a 
cena lhe foi dolorosa. O Grande Inquisidor, com sua mitra cónica, 
embora fazendo honra ao nome, estava realmente queimando Fausto (p. 
10).

?IJ Em Kafka... , Deleuze e Guattari apontam o "hebreu como língua mítica, com o início do sionismo. ainda 
no estado de sonho ativo” (p. 39). No caso de Adam. o alemão ocupa essa posição, como impossibilidade, 
num mundo onde o hebraico tomou-se a língua comum.

Além das diversas aparições de Rex, há a sua imanência. O Adam-cão não 

passaria de outra de suas emanações (assim como Klein, assim como Guina) e 

desta vez no papel satânico por excelência, impedindo Adam de avançar na sua 

percepção, atado que está ao mundo da reifícação e à nostalgia, que envolve o 

alemão como idioma “mítico”30 irrecuperável que levaria ao resultado 

conhecido. Satã vem do hebraico e significa aquele que faz isso mesmo: 

impede a visão, veda o caminho.

A radicalização do menino emula Rex no limite, com o que o garoto estaria 

em posição paralela ao simulacro de Adam, num impulso “cego” (o que não 

ocorre com o palhaço, que aceitara o papel de cão num negócio, selando o 

compromisso) de atingir o status canino a ponto de se transformar em cão,



88

o mesma e

Joseph, meu caro, adeus e felicidades. Que tudo que aconteceu não 
tome a acontecer, que tudo que acontecerá não aconteça realmente, e 
que todos os cães conversem entre si (p. 303).

31 Zourabichvili, citado por Orlando Gomes: "Contrariamente ao saber, a crença implica uma relação com o 
de-fora. ela é a afirmação de uma tal relação: afirmar o que não percebemos nem pensamos, o que não 
pensamos ainda (imanência: ’não sabemos o que pode ser um corpo')... Afirmar o de-fora ou a divergência 
não como um além, mas como a condição da imanência: tal é a resposta do pensamento a seu próprio 
enfraquecimento, à sua própria lassidão” (2000, p. 140).

abrindo caminho para uma possível contra-iluminação no romance. Essa 

contra-iluminação, porém, seria impedida pelo palhaço-Satã, para quem tudo 

não passaria de representação e farsa. No desabafo final, ele reproduz, parodia 

a visão messiânica, pretendendo substituir o ceticismo e o desespero por um 

arquejo de esperança que, em vez de supor uma utopia fáustica ou pseudo- 

fáustica (aquela morre na denúncia que a segue), exprime-se pelo animalesco, 

reduzido à última e extrema possibilidade de comunicação extralinguagem e 

“integral” do devir. Aqui ele segue o faro. E o faro que, deixando de lado o 

método, estabelece a relação com o de-fora por dentro, o ainda impensado31:

Não se trata, evidentemente, de mera referência a Animais Farm, essa 

alegona cooptadora de George Orwell, mas de um possível vir a ser, do qual 

ele sabe ser um obstáculo, um cúmplice do sistema, que é o seu impasse. Adam 

não pode deixar de ser seu próprio mimdo opressivo. Na p. 127, o menino é 

chamado de “meu Rex”, na forma do pai de família empenhado na tarefa de 

domesticar o filho-bichinho-de-estimação. Na mesma página, 

cuidadosamente, porém, ele pede ao menino que “permaneça misterioso, 

desconhecido, exótico”, portanto distante na sua completude canina, 

interrompida pelo ruído atraente de um barbeador elétrico, que o leva a se 

movimentar, quebrando o encanto e trazendo-o “de volta”. Nesse momento,
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um mas

temos a instalação de um relacionamento afetivo entre Adam e cão mediada 

pelo barbeador elétrico, que superaria o simulacro familiar dominador, cada 

qual sendo um e outro no conjunto, mas o gadget, subitamente 

desfuncionalizado, servirá também para tirar o cão de sua animalidade. Um 

rádio de pilha e a fatal máquina de escrever ajudarão a completar o projeto, 

desfazendo o ovo enigmático que é o “corpo sem órgãos”, “atravessado por 

eixos e limiares, por latitudes, por longitudes, por geodésicas, (...) por 

gradientes que marcam os devires e as passagens, as destinações daquele que aí 

se desenvolve. Aqui nada é representativo, mas tudo é vida e vivido: a emoção 

vivida dos seios não parece com seios, não os representa”, como dizem 

Deleuze e Guattari no Anti-Edipo (1976, p. 35-36). Essa intensidade é, 

prosseguem, inexplicavelmente reduzida a um “trapo”, “um corpo sem órgãos, 

morto”, pelo poder edipiano manifestado no fantasma da psiquiatria, do sistema 

que é Gross. Como trickster de segunda categoria (outra emanação de Rex- 

Mefistófeles-Hermes), o palhaço reduz tudo a representação. Se quisermos 

seguir Deleuze e Guattari, diremos que ele permanece, embora oscile, no "pólo 

edipiano”, onde o “sonho-teatro”, “sonho-tela” será trocado pela interpretação, 

sobrepujado por “imagens visuais e verbais” (1976, p. 497). O tempo todo 

Adam sabe disso, sabe que não há consistência nos seus atos, que seu nome é 

um rótulo variável, vive o informe, mas age segundo o que pensa ser zombaria, 

pois na verdade, como disse, procura apenas disfarçar a consciência culpada de 

sua rendição.

O pastiche, uma das estratégias da composição de deslocamentos do livro, 

articula-se também com o Rex descentralizador porque onipresente, numa 

paródia à idéia clássica da Shechiná, a Divina Presença. Esse personagem, que 

fala mesmo quando ausente, permite ao fíccionista - e o justifica nisso -, virar
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em que:

Do sentido, subsiste apenas aquilo com que dirigir as linhas de fiiga. 
Não há mais designação de alguma coisa segundo um sentido próprio, 
nem atribuição de metáforas segundo um sentido figurado. Mas tanto a 
coisa como as imagens não formam mais que uma sequência de estados

tudo de ponta-cabeça, evocar oposições obsessivamente, como se pretendesse 

provar a própria impossibilidade de escrever, ecoando o questionamento sobre 

a obra de arte nos tempos posteriores ao nazismo32. Não podemos deixar de 

lado o fato de que Adam é, sobretudo, um artista vivendo a experiência da 

mínima faixa de ação concedida à arte como elemento de sua cumplicidade.

Adam, como agente cooptador, na direção apontada por Deleuze-Guattari33, 

em vez de avançar no seu deslocamento, procura reencaixar os elementos no 

seu referencial, “reterritonalizando-os”, como diriam os dois autores franceses 

no seu estudo a respeito de Kafka (Kajka - Por unia literatura menor). Ao 

falar sobre a metamorfose no fíccionista judeu checo, eles apresentam linhas 

que permitem a compreensão do sentido político da canificação no livro de 

Kaniuk, articulada também com o jazz de Davis e Parker, assim como com a 

música do menino, o jogo erótico frustrado de Adam e Guina e um idioma 

próprio, que ninguém mais entendia, criado por Miguel de Salvaro. É o nível

"A arte pode então oferecer uma alternativa ao pensamento, que para o Adorno da Dialética do 
Iluminisrno. tomou-se intrinsecamente patológico. Toda racionalidade é agora instrumental, e pensar 
simplesmente já é. portanto, violar e vitimizar. Uma teoria válida só pode ser aquela que pensa contra si 
mesma, desfaz-se a cada ato. atinge uma evocação frágil daquilo que sua própria discursiv idade contradiz” 
(Eagleton, p. 252).
''É a sua busca nostálgica do estável e inteligível que o coloca no beco. A leitura de Ale.xander vai no 
sentido inverso, ao indicar "Adam como agente não da poluição mas da saúde, por ser ele quem cuida da 
recuperação do garoto israelense cuja esquizofrenia é a mesma que a sua” (p. 75). A questão aqui, porém, 
não é de "saúde”, como assinalou Bartaná. "Saúde” aqui é apenas sinónimo de enquadramento ideológico. 
Deleuze e Guattari (p. 45. 3. volume de Mil Platòs): "Máquina abstrata-Lènin e agenciamento coletivo- 
bolchevique. O mesmo é válido para a literatura, para a música. Nenhum primado do indivíduo, mas 
indissolubilidade de um Abstrato singular e de um Concreto coletivo. A máquina abstrata não existe mais 
independentemente do agenciamento, assim como o agenciamento não funciona independentemente da 
máquina.”
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intensivos, uma escala ou um circuito de intensidades puras que podem 
ser percorridas em um sentido ou outro, de cima para baixo ou de baixo 
para cima. A imagem é esse próprio percurso, tomou-se devenir. 
tomar-se-cão do homem e tomar-se homem do cão, tomar-se macaco ou 
coleóptero do homem, e inversamente. Não estamos mais na situação de 
uma língua rica comum, onde, por exemplo, a palavra cão designaria 
diretamente um animal e se aplicaria por metáfora a outras coisas (das 
quais se poderia dizer '‘como um cão”) (p. 33 e 34).

'1 Benjamin. com a agudeza habitual, percebeu a questão num ensaio em homenagem ao autor de O Castelo: 
"Podemos ler durante muito tempo as histórias de animais de Kafka sem percebermos que elas não tratam de 
seres humanos. Quando descobrimos o nome da criatura - símio. cão ou toupeira -. erguemos os olhos, 
assustados, e verificamos que o mundo dos homens já está longe" (1985. p. 147). Mais adiante (p. 157). 
Benjamin assinala uma associação entre o animal e a culpa, o que vemos no momento em que Adam volta a 
ser cão diante do túmulo da filha e na consciência da dor no butô: "... em Kafka também existem borboletas; 
o ‘caçador Gracchus’. sob o peso de uma culpa da qual ele nada quer saber, ‘transforma-se em borboleta."' 
Ele diz também que a angústia “é no mundo do pensamento" o que a corrupção é no “mundo do direito": 
“Ela perturba o pensamento, mas constitui o único elemento de esperança que ele contém. Porém em nosso 
corpo o mais esquecido dos países estrangeiros é o nosso próprio corpo, e. por isso, compreendemos a razão 
pela qual Kafka chamava ‘o animal' à tosse que irrompia das suas estranhas. Era o posto avançado da 
grande horda."

De acordo com eles, e sempre baseados em Kafka, “a metamorfose é o 

contrário da metáfora, o que eliminaria o conceito do “sentido próprio” e do 

“sentido figurado”, impondo então uma “distribuição de estados no leque da 

palavra”34. Encontrar-nos-íamos numa situação onde homem e animal estariam 

aquém, pois um destemtorializaria o outro: “O animal não fala 'como7 um 

homem, mas extrai da linguagem tonalidades sem significação. As próprias 

palavras não são ‘como' animais, mas sobem por conta própria, ladram e 

pululam, sendo cães propriamente lingiiísticos, insetos ou ratos”, uma situação 

em que a língua não tenha "mais que intensidades”, como assinalam os autores 

franceses (p. 41).

Isso converge ainda, junto com o romance de Kaniuk - no qual Adam diz que 

o teatro é uma moldura dourada da pulsação dos sentidos”, onde a “alma 

humana fala” “embora não possua corpo”, pois este é “alienado” (p. 149) - e a 

figura do menino, para a teoria de dança butô, criada pelo japonês Tatsumi
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os

o as

Hijikata33. Este põe em cena o horror expresso na própria condição física, ou 

seja, no “corpo em crise”, em experiência que também lida com os limites da 

representação. Como diz Christine Greiner36, para Hijikata o balé

parecia ter uma hierarquia, que deixava o corpo no meio, Deus acima e 
o inanimado abaixo. O dançarino de butô seria, ao contrário disso, 
amparado pela perda da humanidade, suplantado pelo inanimado. “É 
como se a pele fosse virada pelo avesso e esse espaço aparecesse em 
cena como algo que existe apenas como mna possibilidade.”

55 De acordo com Greiner. a dança butô surgiu nos anos 60, num momento de encontro da literatura 
ocidental de Sade e Genet com a japonesa, na qual se destaca Mishima. amigo de Hijikata. Para o 
aprendizado do butô. o virtual dançarino não era necessariamente conhecedor da tradição do palco japonês.
56 Em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo (Caderno 2, 13-6-2000. p. D5).

As palavras, então, perderiam o “caráter comunicativo, tomando-se uma 

substância alienígena para criar um tipo de construção relacional. (...) Segundo 

o coreógrafo, a função de comunicação perdida no dia-a-dia parecia mais uma 

linguagem em suspensão para expor a substância humana e não para 

efetivamente ‘dizer alguma coisa’”. Acrescente-se que Hijikata propunha o 

deslocamento em nível físico, durante a preparação dos dançarinos, 

esforço para que "todos os tipos de movimento (...) fossem deslocados, 

buscando um caminhar desarticulado no qual uma pema deveria esforçar-se 

para alcançar a outra - nisso, o elemento cómico surge potencializado. Essa 

desarticulação deveria permear também os “pensamentos e conceitos 

habituais”, visando "desarticular o preconcebido, investigando 

intermediações, as passagens entre o que já existia e o que estaria por vir”. 

Para o criador japonês, o corpo é “uma parede embrulhada pelo tempo e pelo 

espaço”. A própria “textura muda e a imagem é a de uma pessoa que se toma 

um inseto”, disse sobre uma das chamadas “instruções” do butô, intitulada “O
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Mundo das Pontes Queimadas”, em que sugeria uma “ponte sobre um rio de

fogo”, uma ponte despedaçada.

Associa-se o butô, ou dança das trevas, à expressão do horror de Hiroshima

e Nagasaki, durante a Segunda Guerra MundiaP7, outro lado da Shoá, em que

populações foram dizimadas, mas, observa Greiner (1988) essa manifestação

deve ser vista num campo ampliado, a partir da idéia do “corpo morto”, que

continua a se transformar, abandonada a consciência por obsoleta:

? De Nanako Kurihara. no ensaio The Words of Butoh” (The Drama Review): "Hijikata (...) vvas a teenager 
vvhen the United States dropped the atomic bontbs on Hiroshima and Nagasaki. He intended a career in 
classical dance, but just as the atomic assault forever altered the course of Japanese political history. so did 
its aftershocks indelibly mark the nation s emerging artists and their altitude tovvard the aesthetic roots from 
vvhich they sprang" (p. 17).

A respeito, pode ser interessante comparar isso com o que dizem Deleuze e Guattari sobre a criação para 
si de um corpo sem órgãos: "Ele é um não-desejo, mas também desejo. Não é uma noção, um conceito, mas 
antes uma prática, um conjunto de práticas. Ao Corpo sem Órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca 
se acaba de chegar a ele. é um limite. Diz-se: que é isto - o CsO - mas já se está sobre ele - arrastando-se 
como um verme, tateando como um cego ou correndo como um louco, viajante do deserto e nómade da 
estepe. É sobre ele que dormimos, velamos, que lutamos, lutamos e somos vencidos, que procuramos nosso 
lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e nossas quedas fabulosas, que penetramos e somos 
penetrados, que amamos. No dia 28 de novembro de 1947, Artaud declara guerra aos órgãos: Para acabar 
com o juízo de Deus, "porque atem-me se quiserem, mas nada há de mais inútil do que um órgão" (Mil 
Platôs, vol. 3. p. 9-10). E Adomo-Horkheimcr. na Dialética do Esclarecimento, a respeito da dominação 
pelo corpo, agredido pelas armas de fogo e pela chibata: "Não se pode mais reconverter o corpo físico 
(Kõrper) no corpo vivo (Leib). Ele permanece um cadáver, por mais exercitado que seja. A transformação 
cm algo de morto, que se anuncia em seu nome, foi uma parte desse processo perene que transformava a 
natureza em matéria e material. As obras da civilização são o produto da sublimação, desse amor-ódio 
adquirido pelo corpo e pela terra, dos quais a dominação arrancou todos os homens” (p. 218). A 
proximidade entre o "corpo morto" do butô e o "corpo sem órgãos" é ev idente. Segundo Greiner. quando o 
butô chegou à França em 1978. foi estabelecida uma relação com .Artaud pelos estudiosos do tema. Min 
Tanaka chegou a criar uma coreografia baseada em Artaud.

Assim, o corpo morto pode parecer familiar. Sofrimento é universal. No 
entanto, ele vai além disso. E uma forma de limpar o passado. A sua 
ancestralidade é um estado espaço-tempo intervalar. Não é um conteúdo 
histórico. O que a história fez foi iluminar o vazio, quando destruiu 
Hiroshima e Nagasaki. O sofrimento do corpo morto não é uma 
representação da dor causada pelas catástrofes nucleares e pelo 
massacre dos japoneses. Ele é a dor e o sofrimento, como eventos em si 
mesmos (p. 90)."8
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Alexander, no entanto, tende a ver Gross como um personagem simpático, 

porque “embora ele tenha passado toda sua vida pesquisando a sanidade, a 

experiência com os sobreviventes abalou sua fé na superioridade da sanidade". 

Ora, aí está, conforme outra linha de leitura, porém, a clara reafirmação de 

Gross como agente do sistema, atuando em função “da razão de Estado", 

conforme a expressão de Adomo-Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento 

(1985, p. 218). Nesse sentido, seu caráter simpático redunda numa das 

armadilhas do romance, cujo “sentido" escapa inclusive ao narrador, 

paralisado diante da desconstrução radical, que nos leva para o grotesco39 dos 

estertores em câmara lenta e os animalismos do butô - aos quais se associaria o 

cardume convulsivo do Museu Guggenheim de Bilbao, de Gehry -, não 

através, mas na figura do menino-cão. Como nas ficções de Kafka, “a obra não

O diretor do Instituto para Reabilitação e Terapia em Arad é o dr. 
Nathan Gross, cuja loucura é o “nacionalismo ardente”, e que insiste em 
acreditar na possibilidade de curar e resgatar vítimas do holocausto sem 
reconhecer que a catástrofe não foi apenas um evento histórico mas 
apocalíptico, que criou um novo mundo no qual tudo deve ser aprendido 
através do sofrimento ou com a ajuda daqueles que sofreram. O dr. 
Gross pensa que esquecer a atrocidade é o princípio da recuperação 
para seus pacientes, mas os pacientes pensam o contrário e 
persistentemente retomam ao inferno do holocausto (p. 74).

>9 Bakhtin. a respeito do grotesco: ”A imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de 
transformação, de metamorfose ainda incompleta, no estágio da morte e do nascimento, do crescimento e da 
evolução. A atitude em relação ao tempo, à evolução, é um traço constitutivo (determinante) indispensável 
da imagem grotesca. Seu segundo traço indispensável, que decorre do primeiro, é a sua ambivalência', os 
dois pólos da mudança - o antigo e o novo, o que morre e o que nasce, o principio e o fim da metamorfose 
- são expressados (ou esboçados) em uma ou outra forma” (p. 21-22).

O mesmo embate entre a superficialidade da mirada ideológica e 

racionalizante é assinalada por Alexander, a respeito do romance, ao comentar 

a posição de Gross e a impossibilidade da “cura":
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quer ser entendida de um modo metafórico”, pois, como observa Rosenfeld 

(1969, p. 227) sobre as mutações na obra do autor judeu checo, “Gregor 

Samsa, ao despertar, não se sente ‘como se’ fosse tun inseto”, nem o solteirão 

Blumenfeld sofre alucinações ao ver as bolas saltitantes: elas estão lá, Gregor é 

um inseto.

Bartaná destaca a importância do tema animalesco nesse romance, 

observando também que não se trata de uma alegoria nem de uma metáfora. 

Cita Kafka e a frase segundo a qual se alguém for tratado como cão passará a 

ser um cão (p. 82), que é o que ocorre com Adam, sendo que a origem da 

canificação deste é indicada, tomando-se mais “compreensível”, prendendo-o a 

Rex. O menino, seu “antagonista”, porém, como assinala o crítico, tem origem 

incerta - é outro ser flutuante. “As relações entre Adam e o menino nesta 

criação estão na sua unidade, uma vez que não se trata de um relacionamento 

entre o adulto e uma criança, ou entre pai e filho, mas entre duas partes de uma 

só existência” (p. 84), numa situação em que o "sujeito” se tomou uma 

impossibilidade e a palavra só tem sentido como elo de uma cadeia obsoleta. O 

que ocorre entre eles está para lá ou para cá do nível humano, o que nos leva 

para as reflexões de Anders, segundo o qual, “se o homem nos parece, hoje, 

‘desumano’, não é porque tenha uma natureza ‘animalesca’, mas porque está 

rebaixado a funções de coisa. E por isso que o fabulador dos nossos dias, para 

denunciar o escândalo de que ‘os homens são coisas’, tem que inventar fábulas 

nas quais as coisas aparecem como seres vivos” (1993, p. 19). Em coisas se 

transformam os loucos no instituto e os beduínos, enquanto Adam e o menino 

persistem na canificação. Se quisermos a visada marxista, podemos acrescentar 

as palavras do autor de O Capital, citadas por Anders, em relação à 

fosforescência da mercadoria, como condicionante da contemporaneidade,
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quando:

sua

A mesa transforma-se numa coisa sensorialmente supra-sensível. Não se 
apóia mais nos pés sobre o chão, mas se firma sobre a cabeça e 
desdobra, no seu crânio de madeira, caprichos muito mais prodigiosos 
do que se começasse espontaneamente a dançar (1993, p. 19).60

60 Anders indica em seguida que o trecho está no quarto parágrafo do primeiro capitulo de O Capital.
61 Carone explica, no rodapé: "O A. faz aqui um jogo-de-palavras entre verriicken (deslocar) e ver-riickt. 
particípio do verbo que, como adjetivo, significa louco" (p. 15).
6" Sobre o homem alienado da natureza diz Marx, nos Escritos de Juventud'. "EI animal forma una unidad 
directa con su actividad vital. No se distingue de ella. Es ella” (1987. p. 600).

coisas e as coisas citadas em longas enumerações, uivarem, gritarem, dançarem 

e se contorcerem num carnaval interminável, como as revoluções piscininas na 

obra de Gehry. O cão, a condição animal, o homem em estado de cão, não é 

alegórico (e o título do romance em hebraico já indica isso, pois a expressão 

usual, ben adam, ser humano, desloca-se ou se metamorfoseia em ben kelev, 

cão, havendo aí ainda a acepção popular ofensiva como filho de uma cadela02), 

mas uma produção final, a consubstanciação do produto capaz na 

radicalidade de se mostrar em outros movimentos.

Mais uma vez, devemos atentar para a questão do deslocamento. Este é 

trabalhado por Kaniuk, no mundo pré e pós-Auschwitz, para evidenciar a 

loucura da história, que toma a "fisionomia do mundo”, kqfkianamente des- 

loucada, conforme a tradução brilhante de Modesto Carone do texto de Anders 

(p. 15-16): “... Kafka deslouca a aparência aparentemente normal do nosso 

mundo louco, para tomar visível sua loucura01. Manipula, contudo, essa 

aparência louca como algo totalmente normal e, com isso, descreve até mesmo 

o fato louco de que o mundo louco é considerado normal.” Mas, enquanto 

Kafka atua à meia luz. Kaniuk faz Adam, os cães, os loucos fantasiados de
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As vozes, o teatro, o fracasso do narrador

Nesse espetáculo para ninguém o ser é fugidio e só se permite como 

aparência, “rótulo” entre rótulos num emaranhado de senso e não-senso em que 

uma afirmação vem acompanhada de sua negação, os papéis são invertidos, 

reinvertidos, etc. Adam, por exemplo, passa de vítima a algoz, Klein, de algoz 

a submisso e romper o esquema rumo à liberdade equivale à extinção do jogo 

sem o qual eles deixariam de existir. O uso do contra-senso e da camavalização 

verifica-se tanto no nível das frases como no das cenas, num sentido amplo. O 

ponto de vista também é instável. A história começa como tuna narrativa 

tradicional, na terceira pessoa, em que o narrador parece onisciente:

Assim o romance pode ser considerado um longo e retorcido debater sobre 

essa questão crucial da cultura contemporânea, entre a descentralização e a 

recentralização, ou reterritorialização, onde os simulacros estão

representando uma peça em que tanto o autor como o diretor nos 
abandonaram e fomos deixados por nossa própria conta. Não temos 
ninguém a quem recorrer, a quem consultar. Pois, nesse caso, 
deixaríamos de ser cavalos... cães.. Dessa maneira, podemos ser loucos 
ou príncipes, membros do governo ou cães. Não obstante, baixar a 
cortina é contra todas as regras do jogo, é impossível, pois estaríamos 
livres (p. 154).
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É então que o narrador expressa também o seu fracasso:

Na página 37, porém, esse narrador expõe seu relativismo, mostrando que 

não só Adam, como também ele não poderá conhecer realmente os próprios 

personagens, nem o processo do qual é parte integrante, figura entre figuras. É 

o final de uma entrevista de Adam com Gross. De modo diferente do narrador, 

Adam, para quem o médico já decidira atirá-lo no inferno a pretexto de curá-lo, 

lembra ao diretor do Instituto que é “capaz de lê-lo como um livro aberto”, a 

ponto de saber o que ele tinha comido pela manhã. Porque na verdade Gross 

também é Adam na sua conduta comodamente calculada. Mas Gross não pode 

entendê-lo, o máximo que consegue é ficar confuso. Por que não logra curar 

Adam? Porque não se trata realmente de uma questão médica, e é o que Adam 

lhe diz. Gross admite o fracasso e confessa para si próprio:

Não existe maneira. Tenho que escrever em meu livro, em meu diário, 
em meus cadernos de estudante, numa carta para Sigmund: “Não existe 
maneira.” Fracassamos. Dentro de cem anos saberemos o que fazer com 
Adam Stein, com outros como ele. Atualmente, não há outro meio senão 
admitir o fracasso. E eu, deus da Medicina, o admito.

Gross faz continência como um soldado disciplinado que acaba de 
receber uma severa repreensão e sorri consigo - ninguém saberá ao 
certo se por amargura, humor ou desespero (p. 37).

Ela bate à porta dele com dedos delicados. O cabelo penteado para trás 
é fino e prateado, a pele do rosto macia como seda. Usa um leve vestido 
de verão estampado com flores - uma compra obviamente recente - e 
uma larga gravata de marinheiro. Dá a impressão de ter acabado de sair 
de uma velha fotografia desbotada ( p. 9).
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A palavra fogo dispara a memória de Arthur Fine, um incendiário, um pirado

- O extermínio da subumanidade é uma dramaturgia zoológica - diz 
Adam. - Os subumanos representam melhor no fogo. O teatro é um 
culto e, num culto, a pessoa que oferece um sacrifício recebe mais 
aplausos que a pessoa imolada em sacrifício. O açougueiro é quem 
recebe os louvores, nào o animal abatido (p. 141).

63 Em Problemas da Poética de Dostoiévski. Bakhthin afirma: "A autoconsciência do herói em Dostoiévski é 
totalmente dialogada: em todos os seus momentos está voltada para fora, dirige-se intensamente a si. a um 
outro, a um terceiro. Fora desse apelo vivo para si mesma e para outros ela não existe nem para si mesma” 
(p. 222).

Ainda sobre o ponto de vista. Kaniuk, como Dostoiévski e Conrad, entre 

outros autores, rompe os limites do narrador assim colocados, lançando mào de 

longos diálogos e monólogos, o que confere ao romance seu aspecto teatral e 

multívoco63 tomando-o possível. O narrador apresenta ou comenta a ação, para 

em seguida sair de cena, “deixando” que a tragicomédia siga sua própria 

dinâmica desordenada. Não é por acaso que o Capítulo 6 contém a teoria 

histórico-teatral de Adam, que ele expõe numa conferência entremeada de 

episódios e monólogos de Arthur Fine (Fein, no original, nome ídiche alemão, 

com o mesmo sentido do Fine inglês, perdido na leitura em português: fino, 

delicado, etc. podendo ainda ser entendido como um trocadilho para Feind, 

inimigo em alemão ou fiend, pequeno demónio, em inglês, o que, como é 

habitual em Kaniuk, revela na mesma face a outra face), trazendo à evidência, 

com ironia, sua sensível e ideológica intenção de purificar o mundo com fogo - 

no original o título do Capítulo 7 fala no “Grande Desinfetador” (HaMehatê 

haGadol), a tradução, no “Grande Incendiário”, que absorveu a doutrina 

higiénica nazista, segundo a qual os judeus eram elemento impuro como bacilos 

ou percevejos. Enquanto o palhaço fala:
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- A fim de beber uísque - em cena - de acordo com o método que 
classifico como estilo categórico, sua tarefa é não prestar atenção às 
palavras em si, não pensar em “uísque”, mas lembrar aquele forte 
azedume ultrafíno, aquela magnífica essência, amada e odiada a um só 
tempo, borbulhando no copo a contrair o diafragma espiritual - isto é, a 
noção do diafragma - e nesse ponto eu, pelo menos, acredito estar 
bebendo. ... Por outro lado, porém, quando assim desejo, posso 
realmente beber e a platéia julgará que se trata de representação e nào 
estou bebendo (p. 143).

Em seguida à explicação do ilusionismo e da simulação confundida com a 

"realidade”, afirmando e negando ao mesmo tempo, é o próprio Arthur, sem 

indicação do travessão, mas como sequência direta do texto, que assume a voz: 

“Eu, eu, eu, Arthur (enquanto Adam diz: ‘O palco tem três paredes; a quarta é 

a platéia’), sou quem os vê marchar. Trajados de preto. Bandeiras pretas. 

Bonés pretos. Olhos azuis. Suásticas. O preto grita através da distância de mil 

anos e, depois, durante longos anos numa floresta” (p. 144). O alternar 

dramático joga com a produção de ideologia e simulacro de Adam e a 

encenação ingénua de Arthur (introjetando o discurso higiénico nazista e seus 

fomos crematórios), incapaz de entender as palavras que ouve, de resto, 

colocadas como inúteis/incompreensíveis pelo próprio palhaço, pois já não 

fazem sentido: “A platéia não entende. Os críticos também não” (p. 143).

Nesse espetáculo confuso os personagens são aspectos de algo que se

que pretenderia limpar o mundo e as pessoas, enquanto Adam fala das suas 

teorias e práticas e bebe uísque como parte da “representação”, seus equívocos 

e a possibilidade de burlá-la, com o aumento de sua potência, porém 

explicando a diferença entre o ato e a percepção deste em que a simulação é 

simulação e ao mesmo tempo o real:
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na

M Kafka. no início do Capitulo 10 de O Processo, fala do "mundo" como encenação, quando "dois senhores" 
vão buscar Joseph K. com "cartolas aparentemente irremovíveis”. na tradução de Modesto Carone (p. 241- 
242) e o "herói” pergunta: "Em que teatro os senhores trabalham?” "Teatro? - perguntou um dos senhores, 
consultando o outro com uma contorção dos cantos da boca" - reagindo fisicamente portanto à evidenciação 
do simulacro promovida por K.

Adam. na sua tentativa de comencer com o jogo ilusionista-verbal, tem a ver com Pisetero. da comédia .4$ 
Aves, de Aristófanes. sobre o poder do discurso. "O verbo grego para obedecer é o mesmo que para 
persuadir, peitho e o nome do protagonista da comédia. Psetero. é composto desse radical e do substantivo 
hetaíros. companheiro. Companheiro Persuasor ou. numa tradução mais livre. Bom de Lábia". esmiuça 
Adriane da Silva Duarte (1997. p. 18-19).

estilhaçou, sem possibilidade de unificação64. Com isso, Kaniuk reproduz na 

deformação do livro o mesmo desconcerto experimentado pelo leitor, que, se 

de um lado comove-se com a miséria de Adam, de outro não pode ficar 

indiferente ao seu comportamento atroz, como o dos demais personagens ou 

aspectos filtrados nele, mas sem deixar de rir. Klein, por exemplo, passa do 

papel arrogante para o patético estudioso de línguas semíticas. E, como Adam, 

nem ele nem o narrador sabem quem realmente é, num mundo em que essa 

pergunta já perdeu o sentido e o que resta é o não-senso, a movimentação 

incessante e paradoxal da mudança de papéis.

São os próprios clichés que se desmascaram neles mesmos na prática, como 

se observa em tela ampliada no capítulo sobre o teatro e Arthur - os ataques 

deste a Adam são o fundo da percepção do palhaço que vem à tona. O 

amálgama dos personagens dado na semelhança e diferença surgidas 

discussão quebram a hegemonia do discurso de um personagem central ou de 

uma perspectiva exclusiva e onisciente03. O ponto de partida desse recurso 

usado por Kaniuk poderia ter sido o famoso lema que os nazistas faziam afixar 

à entrada dos campos de extermínio: “o trabalho liberta”, em maiusculas (p. 

14). Uma frase “positiva”, um cliché burguês que se toma monstruoso no 

contra-senso da hipertrofia nazista revelada pelo paradoxo, a desrazão, o não- 

senso produzido por ela mesma. A ironia perversa do lema é levada a 

consequências insuportáveis por Kaniuk, até, sem que se quebre, mostrar-se o
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A busca da arte possível

símbolo máximo da sociedade industrial, a fábrica, usada para produzir fumaça, 

tendo seres humanos por combustível. E é ao produzir fumaça que o campo de 

extermínio se impõe como ponta da civilização que o criou.

Inversamente, a arte só pode ser autêntica se reconhece, 
silenciosamente, o quão profundamente está comprometida com aquilo a

Essas questões, dramatizadas por Kaniuk, são correntes nas reflexões de 

autores que se dedicaram a pensar a produção artística no século 20 e fazem 

dessa ficção um modo de experimentá-las. Ao comentar Adorno e a arte após 

Auschwitz, o ensaísta Terry Eagleton observa que um dos resultados do fato de 

a cultura fazer parte do universo de "produção de mercadorias1’ ao mesmo 

tempo em que lhe é concedida alguma “autonomia ideológica”, está na 

possibilidade de atacar a “ordem social da qual ela é culpadamente cúmplice”. 

Se dessa cumplicidade origina-se o protesto, este será tão “sofrido” quanto 

“ineficiente”, ficando mais nos limites de um “gesto formal” do que avançando 

para a efetividade crítica.

Os dilemas se sucedem, porque, nessa linha de raciocínio, mesmo quando a 

arte que se propõe “válida” na hipótese de exercer a crítica das “condições de 

produção”, ela se desarticulará por causa da própria “distância privilegiada que 

guarda dessas condições”. Assim:
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Para Beckett, Adorno e, ao que tudo indica, para Kaniuk também. E Geliry, 

pode-se acrescentar, relembrando o caso daquele enorme binóculo usado à 

guisa de pórtico. O modo como achou a solução é ilustrativo. Ele conta que 

simplesmente não sabia qual seria a solução. Tinha uma idéia de que diante do 

prédio deveria haver um pórtico, mas não poderia ser nada tradicional, pois 

neste caso teríamos apenas mais um exemplo corriqueiro do historicismo pós- 

modemista. Quando lhe perguntaram o que colocaria ali, ele pegou de repente 

o binóculo e o colocou na frente da maquete do edifício. Quer dizer, ele 

substituiu sua impotência criadora superada pelo pastiche camavalizante, pelo

que se opõe, mas, ao levar essa lógica muito longe, enfraquece 
precisamente a sua autenticidade. A aporia da cultura modernista está 
nessa tentativa triste e doente de virar a autonomia (a natureza 
autoposicionante da obra de arte) contra a autonomia (seu estatuto 
disfuncional como mercadoria no mercado). O que a dobra numa não 
identidade consigo mesma é a inscrição de suas próprias condições 
materiais em seu interior. Parece agora que a arte deva ou abolir a si 
mesma inteiramente - estratégia audaciosa da vanguarda - ou oscilar 
entre a vida e a morte, subsumindo sua própria impossibilidade em seu 
interior.
Ao mesmo tempo, é o deslizamento ou o hiato interior da obra de arte, 
sua impossibilidade de coincidir exatamente consigo mesma, que 
fornece a fonte mesma de seu poder crítico, num mundo em que os 
objetos estão petrificados em seu ser monotonamente idênticos, 
condenados ao inferno de não ser senão eles mesmos. E como se 
Adorno (...) pegasse o dilema da cultura no capitalismo tardio e o 
pressionasse a um extremo calculado, de modo que, por uma reversão 
provocadora, é a própria impotência da arte autónoma que será 
considerada seu melhor aspecto: a vitória é arrancada das garras da 
derrota à medida que o privilégio vergonhoso e a futilidade da arte, 
levada a um limite beckettiano, vira-se em eixo tomando-se crítica 
(negativa). Beckett e Adomo têm um pacto com o fracasso, que é, tanto 
para um quanto para o outro, o ponto em que se inicia toda a 
autenticidade (p. 252-253).
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circo

A 1’apogée des performances technologiques, il reste 1’impression 
irrésistible que quelque chose nous échappe - non pas parce que nous 
1’aurions perdu (le réel? ), mais parce que nous ne sommes plus en 
position de le voir : à savoir que ce n’est plus nous qui Eemportons sur 
le monde, mais le monde qui Eemporte sur nous. Ce n’est plus nous qui 
pensons l’objet, c’est Tobjet qui nous pense (1995, p. 105-106).

Art becomes play, endlessly frustrating our longing for certainty. A 
composition like the Large Glass is also a critique of the very criticism 
it inspires, mocking the solemnity of the explicator who is determined to 
fínd the key. In the same way, poetic texts like These Lacustrine Cities 
or Ping derive force from their refusal to “mean” in conventional ways. 
(...) ... we read an Ashbery against an Eliot or an Auden just as 
Duchamp’s Large Glass acts to defamiliarize our sense of what a 
painting or sculpture should be (1981, p. 34).

contraditórios do chamado capitalismo tardio, como sugerem Jameson e 

Eagleton. “Ora, assim como o objeto é somente libertado em sua função, o 

homem reciprocamente é libertado somente como usuário deste objeto”, 

assinala Baudrillard (1997, p. 25). E o mesmo Baudrillard quem comenta numa 

passagem aplicável à situação de Adam, o homem sem foco, isto é, de 

identidade indefinida, assim como o romance de Kaniuk também não se define, 

e à indeterminação do uso do objeto como vimos em Gehry:

Podemos trocar Ashbery por Kaniuk e Eliot por Agnon para termos a

uso do objeto pronto, no caso objeto já paródico de arte, movendo-se na 

estreita margem de liberdade que é concedida no mundo dos objetos. É o que 

Adam faz no circo e no Instituto. E nisso resumem os movimentos

Ou, se quisermos seguir por outra vertente, a arte neste caso “toma-se um 

jogo”, como diz Marjorie Perloff:
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06 Anders cita o seguinte trecho do Diário, de Kafka: "Acolhi vigorosamente o que há de negativo no meu 
tempo - ao qual, aliás, estou muito ligado e que tenho direito, não de combater, mas, até certo ponto, de 
representar. Não partilhei do pouco de positivo nem do negativo que, de tão extremo, passa a positivo. Não 
fui levado à vida pela mão já declinante do cristianismo, como Kierkegaard, nem alcancei a última ponta do 
fugitivo manto de oração judaico. Sou fim ou começo” (p. 11). Novamente, o registro menipéico: "A ousadia 
da invenção e do fantástico combina-se na menipéia com um e.xcepcional univ ersalismo filosófico e uma 
extrema capacidade de ver o mundo. A menipéia é o gênero das últimas questões’, onde se experimentam as 
últimas posições filosóficas” (Bakhtin, 1981, p. 99).
6 Em O Pós-Moderno, ele diz que na "disseminação dos jogos de linguagem, é o próprio sujeito social que 
parece dissolver-se” (p. 73).

situação inserida na sequência deste trabalho. E Gehry no lugar de Duchamp. É 

um jogo que se impôs na arte contemporânea e pressupõe o fím da ingenuidade 

do artista diante do fazer, paralelamente à constatação de que o conhecimento 

tomou-se arma da vontade submetedora, função de autoridade. Agnon fala 

sobre uma crise de identidade num universo em expansão, ou seja, o do judeu 

em busca de opções existenciais possíveis, enquanto o narrador em Kaniuk 

trabalha seu personagem em função da falência dessas opções cujo aspecto 

ilusório somente agora se revela, como afirma Adam, pois a tragédia já não é 

mais possível: A história judaica terminou, ou talvez esteja apenas

começando66. Você é supérfluo. Estamos vivendo num cemitério. Nada mais 

resta a salvar’ (p. 248). É a falência da “legitimidade” histórica comentada por 

Lyotard67, que corresponde ao esgotamento da linguagem exposto pela 

camavalização e pelo não-senso, daí o riso e o cão sinalizando como um 

estertor. Ao artista pós-modemo só resta olhar para o passado, como diz 

Jameson, mas já não pode fazê-lo em busca de soluções na projeção dos 

simulacros. A originalidade ficou, se não impossível, talvez inútil, assim como 

a tragédia - Jó, que permeia as páginas do romance com sua pergunta 

lancinante sobre o motivo do sofrimento, já não poderá servir o Senhor, só 

poderá rir, fazer rir e se assumir como chaga ou cão. O que resta, no caso de 

Kaniuk, é retirar personagens, cenas, fatos históricos de seus respectivos
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contextos para jogar tudo na arena tripla do campo-Instituto-circo-Israel68.

Kaniuk abre o livro com uma transposição do início de O Processo, de 

Kafka, em que Joseph K. é detido no quarto de pensão. Da mesma forma que o 

texto de Kafka, em Kaniuk temos um enganoso toque supostamente realista na 

descrição. E, se Joseph K. é detido sem que ninguém saiba o motivo, Adam 

Stein é levado para o Instituto de Reabilitação em Arad depois de tentar, ao 

que tudo indica, estrangular a amante e dona da pensão. Em Kafka, o começo 

do romance serve para introduzir o leitor no absurdo da máquina social e seus 

“valores” que ninguém sabe direito quais sejam, dando início a uma viagem por 

dentro da alienação. Em Kaniuk, de modo paralelo, o internamento de Adam e 

o motivo alegado para isso abrem para o personagem o reingresso no mundo da 

loucura, ou seja, a face “real” da história, que jaz por baixo das colinas e 

planuras cotidianas de Tel-Aviv, um mundo pequeno-burguês transplantado da 

Europa para as margens do Mediterrâneo médio-oriental. Isso já basta para 

sugerir ao leitor que as coisas não estão de modo algum em seu lugar, ou num 

hipotético lugar que poderia pelo menos passar como “certo”, “adequado”, 

“natural”, apenas sob as lentes da ideologia.

É a paródia e o pastiche, como deslocamentos e paródia da própria situação 

judaica e do homem contemporâneo, que Kaniuk trabalha desse início até o 

final do livro, pois, de acordo com Adam: “Todos nós aqui somos indefinidos, 

quer sejamos relojoeiros, ourives, soldados ou idiotas” (p. 142). Não podemos 

nos esquecer que a paródia pode ser na literatura o equivalente à imagem 

simulacro que passa a “constituir” o “real”, na concepção de Baudrillard, a

68 É interessante notar o que diz Bakthin: "Considerando o universalismo filosófico da menipéia. aqui se 
manifesta uma estrutura assentada em três planos: a ação e as síncreses dialógicas se deslocam da Terra para 
o Olimpo e para o inferno. Essa estrutura triplanar se apresenta com maior evidência exterior, por exemplo, 
no Apolokyntosys de Sêneca. onde também se apresentam com grande precisão exterior os 'diálogos no 
limiar" (1981. p. 100).
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messias.

partir do circo hollywoodiano. O cão, em Kaniuk, pode ser o prolongamento do 

cão danado que o romance de Agnon anuncia, mas em vez da dimensão trágica 

restringe-se à dimensão do ridículo e do grotesco, pois o trágico tropeça, fica 

bisonho. Como diz Bakhtin sobre a origem da sátira menipéia, após a 

“destruição de normas éticas que constituíam o ideal antigo do 'agradável’ 

(‘beleza-dignidade’)”, o que caracterizou a época do seu surgimento “foi a 

desvalorização de todos os aspectos exteriores da vida humana, a 

transformação destes em papéis que eram interpretados nos palcos do teatro 

mundial de acordo com a vontade de um destino cego”, o que levou 

coincidentemente à “destruição da totalidade épica e trágica do homem e de 

seu destino” (1981, p. 102-103). O fíccionista usa um entulho de clichés 

ideológicos, sentimentais, literários, religiosos, relacionados a temas de 

elevação, para rebaixá-los ao nível da areia do deserto de Arad e da arena do 

picadeiro, como vimos no caso de Klein, para mostrar tanto o mundo às 

avessas quanto o mundo de quatro.

Por sua vez, a idéia do sublime faz transparecer o grotesco, como na cena 

com Klein no deserto, na relação curativa-pedagógica da reeducação do 

menino. Na verdade trata-se de um infanticídio, no qual Adam exerce seu papel 

típico de Satã, aquele que impede, no caso com Guina, na oposição teoria e 

prática da conferência de Adam e das ações de Arthur. E, claro, na questão da 

arte e do artista, que vem expressa também no romance onde o bom gosto só 

persiste na distorção bufa, como na cozinha do Instituto, dirigida por um 

improvável francês chamado Pierre Lotti que prepara as mais fantásticas 

iguarias sob a aprovação de Adam, por sinal um gourmet, como poderia ser um
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Sentimentalismo reverso

t

É a desrazão, em que o mercado produz no fina! a horda de desempregados e 

nada mais do que isso, um exército industrial de reserva para nada69. Sabemos

- O mercado europeu corre grande perigo; estão fabricando carros em 
excesso. Depois de fabricarem um milhão, comprarão todos eles e 
começarão a matar-se uns aos outros. Então, não restará um só 
consumidor, porque todos já possuirão carros e os mortos não usam 
meios de transporte; limitar-se-ão a entrar na fila com todos os demais 
desempregados (p. 96).

69 Conforme Harvey. entre os componentes do “exército industrial de reserva produzido" estão aqueles "a 
que Marx chamou flutuantes e latentes, são aqueles grupos que estão subempregados ou que podem ser

A recorrência ao cliché sentimental, ou o sentimento reificado, ocorre, por 

exemplo, quando o narrador de Adam lembra o resultado piedoso (inconsciente 

e previsto na máquina do sistema) do palhaço que salvou a vida de Klein. O 

trecho vem narrado à maneira de folhetim no qual a paródia está justamente no 

tom não distorcido. E o cliché da piedade e do amor humanitário, que só 

adquire sentido em função do campo de extermínio. Lá, de modo contrário ao 

do circo e, na argumentação de Adam, que tenta justificar seu ato com o lugar 

comum das boas intenções, também fizera graças, não para salvar vidas, algo 

inútil então, e sim para que as pessoas morressem nas mãos de um agente que 

tinha sido salvo pelo humor do palhaço. Mas o fato é que se trata de vida 

humana em jogo conforme o supra-enredo inelutável, de consciências 

destruídas de maneira inócua, num cenário onde o campo de extermínio se 

articula explicitamente com a economia de mercado:
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alocados na força de trabalho quando necessário (por exemplo, as mulheres). Mas. grande parte da pobreza 
nas economias metropolitanas avançadas é encontrada entre as populações que são incapazes de juntar-se à 
força de trabalho - os idosos, chefes femininos de família e outros", que também podem ser objeto de 
"manipulação da demanda efetiva através de políticas de governo” (.4 Justiça Social e a Cidade, p. 233). 
Pode-se fazer um paralelo com o que Hans Sybelberg diz, citado por Konnilyn G. Feig, sobre o campo de 
extermínio: "Auschwitz was in the reality the First triumph of technological civilization in dealing with what 
may become a persistent human problem, the problem of the waste disposal of superfluous human beings in 
an overpopulated world... Hitler has demonstrated how superfluous people can be dispatched with an 
extraordinary economy of means. He has also demonstrated that such a project need have few, if any, lasting. 
undesirable effects on the perpetrating group. ... Having gotten rid of lhe disturbing presence of the Jews, the 
Germans have solved a problem” (Hitler 's Death Camp - The sanity of madness. p. 5) Deve-se lembrar 
também Hiroshima e Nagasaki, Stálin. Pol Pot. o conflito sérvio-bósmo. etc.

dentro-fora em que a figura supostamente reasseguradora do pai é a mesma de 

quem conduz de forma enganadora e reconfortante para a morte, o que ele 

repete com o cào-menino, “normalizando-o”, refimcionalizando-o, reificando-o 

como o sentimento é sentimentalismo, é conceito mutável em melancia, aquém 

do cão. No entanto, recusar a mousse preparada por Pierre Lotti será não

que mesmo o potencial de mão-de-obra nos campos nazistas não tinha a menor 

importância diante da urgência de produção da morte. Estamos na idade do 

indefinível, que se manifesta como a “idade do Deserto, da Inundação, do Sol, 

da Fórmica, da Lâmpada Fluorescente, do Muzak, do Café Expresso, do 

Haxixe”, em que a reifícação domina e elimina. A reificação do muzak, vista 

como emblema da sentimentalidade a que o sentimento foi reduzido, surge 

também quando aquela é usada como armadilha e ao mesmo tempo para revelar 

o sentimento escondido no seu artificialismo de simulacro que de repente se 

revela verdadeiro. Se tais momentos fossem retirados do conjunto, não 

passariam de exemplos monótonos e repetitivos, sem força de sentido portanto. 

É o embalo-mercadoria do muzak que justifica Klein perante a própria 

consciência ao retribuir o “favor” de Adam, assim como a “racionalização" 

ideologizante do palhaço ao procurar justificar-se por iludir mulher e filha 

proporcionando-lhes uma fantasiosa sensação de segurança, já que não havia 

mesmo saída. Temos mais uma vez o senso e o contra-senso de uma só vez, o
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Veja-se como Adam justifica para si próprio a atuação no campo de 

extermínio, uma armadilha com a qual procura criar uma imagem do conflito 

que ele finge não sofrer, onde somos informados de que seu comprometimento 

e sua consciência disso tolhem qualquer direito ao remorso. E quando fica 

sabendo que Ruth, a outra filha, vive em Israel, onde usa uma cruz no peito 

para que seus filhos sejam cristãos e assim fiquem livres do destino judaico - o 

deslocamento mostra-se mais uma vez inevitável:

A informação deixou-o profundamente chocado. Adam vira a esposa 
Gretchen e a filha Lotta na última jornada para o crematório. Ambas 
sorriam, julgando-se em segurança. Seria possível reconfortá-las na 
ocasião? E estragar tudo9 A única meta de Adam fora livrá-las do medo 
da morte. Era impossível evitar a morte, ninguém conseguiria impedi-la, 
mas ele pudera afastar delas o medo de morrer. O Commandant Klein 
não odiava os judeus mais que qualquer açougueiro comum odeia as 
vacas que abate ou o carrasco odeia os condenados que executa. Ao 
contrário, procurou mostrar-se solícito. Mandou chamar Adam e o 
postou no corredor, de modo que durante toda a procissão de 
condenados o maior palhaço da Alemanha permaneceu bem à vista de 
todos, fazendo suas brincadeiras. Afinal, se alguém como ele estava 
presente, as coisas não podiam ser tão feias. Portanto, Adam não se 
dirigiu à esposa ou à filha e, até o final, elas tiveram o coração cheio de 
confiança e tranquilidade. Só dois anos mais tarde, quando se 
encontrava em terreno neutro, na Suíça, Adam começou a sentir 
saudades de Gretchen e Lotta. Entretanto, recusando-se a tomar 
conhecimento das saudades, salvou-se da vergonha que constituía seu 
maior temor, a vergonha do remorso. Adam recusava-se a admitir seu 
crime, abominava a maneira pela qual alguns de seus amigos exibiam a 
própria vergonha, muito embora em algum recôndito da mente 
reconhecesse o fato de que eles tinham o direito de sentir remorsos, ao

perceber que ela tem efeito igual ao de um "poema inspirado”, como "a missa 

solene de Monteverdi, ou até mesmo Luar em Vermont, de Muzak” (p. 83), 

porque não há como recuperar o sabor dos confeitos nem a música sem Pierre 

Lotti, Muzak e a melancia.
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passo que ele não o tinha (p. 110).

Essa mesma “piedade” acobertadora, eco avalisador e reificado da 

coisifícação da atividade técnica de Klein, solícita e dissuasiva que revela a má- 

consciência do artista e a fímção dupla da arte, está presente no esforço de 

Adam para levar o uruguaio desterritorializado Miguel de Salvaro70 para Arad, 

na relação de Gross para com o palhaço que pretende “curar” e, claro, na do 

palhaço com o menino-cão, que simplesmente devolve ao mercado de capitais 

sem mais aquela, sabendo-se, “simultaneamente, o assassino e a vítima”, pois é 

assim, unificado e ao mesmo tempo em duas direções, que se sente “em relação 

ao cão”, como lemos na p. 178.

O cão é a tatuagem de “Hans e Gretei”, João e Maria, que um prisioneiro de 

Buchenwald levava na pele e depois foi usada num abajur: o cliché da infância 

ameaça tanto que é transformado em peça de decoração como tranquilizador 
sinal de ausência do perigo, mero troféu ou, também, expressão reveladora do 

universo concentracionário nazista (o caso não aparece no romance, mas sua 

protagonista, Ilse Koch, é várias vezes nomeada71), onde o trabalho liberta. Da 

mesma maneira que só o muzak poderá revelar a música, só a loucura pode 

permitir o conhecimento da loucura, basicamente ontológica e, na sequência, 

epistemológica, e hermenêutica por meio da sem-razão desse guignol que vem 

à superfície da ordem, mostrando-a exata e contraditoriamente como desordem.

0 A parte, omitida na edição norte-americana e na brasileira, está traduzida no Anexo 1.
1 O capítulo "Olivetti” (p. 159). por exemplo, começa com um comentário sobre a codenação de Ilse Koch à 

prisão perpétua: "Uma punição bastante agradável, levando em consideração a resposta que ainda não foi 
dada à indagação: Como podemos punir gente como Ilse Koch?'” A nota 83 contém mais informações a 
respeito dela.
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O carnaval dos fantasmas

O romance segue ao mesmo tempo na mão e na contramão. Nessas direções, 

há outros dois momentos privilegiados no livro, que são o Purim dos Velhos e 

o trecho sobre o hassid, que veremos depois. O Purim, como se sabe, é um 

carnaval judaico com reencenação da história de Ahasveros, o rei persa, seu 

ministro Haman, Ester e seu tio Mordechai. Haman, protótipo de Hitler, trama 

a liquidação dos judeus, enquanto Ahasveros apaixona-se pela judia Ester num 

concurso de beleza. Ela e Mordechai vão tomar evidente a perfídia de Haman. 

Este acaba no patíbulo, o povo judeu é salvo da destruição e Ester toma-se 

rainha, num raro episódio de casamento misto aclamado pelo tempo afora.

O festival é um bom exemplo da camavalização, como teoriza Bakhtin, a um 

ponto em que mesmo uma situação radicalmente condenada pelo Judaísmo, o 

casamento com pessoas de outra religião, resulta aprovada jubilosamente pela 

massa israelita da fábula, que conhece a morte pela sua iminência e em seguida 

a ressurreição. Trata-se de uma festa voltada para as crianças, que se fantasiam 

nos personagens e representam o inferno da destruição seguida pela redenção e 

pela continuidade. No romance acontece tudo isso, mas a comemoração é feita 

por velhos que levam os números azuis tatuados em seus braços. A festa 

assume caráter fantasmático. O patético, porém, explode em ironia 

constrangedora para o leitor “inocente”, sobretudo se ele se deixou levar mais 

uma vez pela artimanha do discurso convencional usado por Kaniuk. Adam 

diverte e tortura os participantes do Purim:
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' Diz Greiner. no artigo Festival Ura pelo Avesso a Estética Tradicional - no qual se percebe a presença 
carnavalesca em Hijikata sobre uma "combinação” teatral em Tóquio, na qual entrou o elemento butò, o 
que parece resultar numa descombinação eficiente: "Hito Tategata, um e.x-dançarino de jazz fascinado por 
musicais da Broadway convidou a lendária companhia de butò Daí Rakuda Kan (O Maravilhoso 
Encouraçado Camelo) para participar de sua última obra Fuu (brisa). "Decidi aceitar”, explica o diretor da 
companhia, Akaji Maro, "porque ele foi gentil e butò tem um antecedente nos cabarés de Tóquio, o que 
poderia ser uma ponte com o musical”. A mistura reunia todos os ingredientes para ser um prato requentado, 
mas teve seus encantos no contraste inusitado e no humor (provavelmente não intencional) que permeou a 
obra, sugerindo novas reflexões." O artigo foi publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 30 de 
agosto de 2000.

De acordo com os dados à minha disposição, existem atualmente, ou 
existiram outrora, trezentos e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco 
mil, setecentos e setenta e dois anjos. Onde estão eles? Também 
morreram? Ou talvez estejam sentados no anfiteatro celeste, assistindo 
ao grande drama do seu Senhor? (p. 196)

Acertadamente, o romance foi chamado de “ópera grotesca”. Bakhtin, ao 

comentar a questão do riso misturado com o horror, cita Kayser, e amplia o 

caminho para a compreensão do humor em Adam Ben Kelev. Nele está 

presente o “riso destrutivo”, sem o “aspecto alegre, liberador e regenerador, ou 

seja, criador” (Bakhtin, 1997, p. 45). Sim, Kaniuk utiliza o humor com esse 

objetivo, como no caso da benemérita norte-americana que termina 

criogenizada. É a sátira dirigida, eficiente e limitada. Mas, a partir do que diz 

Benjamin a respeito do clown e do humor articulado com o luto, evidenciando a 

percepção simultânea do horror e não anulando-o, vemos que ele avança e, 

através da lente do paradoxo, surge a fagulha criadora de uma alegria 

subjacente, algo que persiste latente à espera de ser captado, como por sinal 

ocorre também no butò, no qual humor e alegria podem transparecer nas 

máscaras que emergem da dança das trevas72.

No longo discurso que faz para os internos do Instituto, depois de levá-los à 

gargalhada, Adam entra em colapso. Não sabemos ao certo o que ele continua 

a dizer, pois o narrador assume o tom:
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É o riso emergente e não as palavras que previnem a vigilante Guina como 

um sinal vermelho. Tanto que ela procura descartar toda a sequência como um 

brinquedo de crianças idiotas, embora um tanto perigosas naquele momento. 

Não se pode esquecer que Adam chega ao paroxismo do suposto riso báquico 

não numa orgia rupestre, mas num instituto de recuperação para dementes e, 

mais, está à caráter, ou seja, completamente bêbado. Isto é, a loucura dentro da 

loucura, exacerbada agora pelo fino destilado de Mr. Bronfrnan, que o prende

Como um “corpo morto”, poderíamos acrescentar. Adam sofre hemorragia, 

grita: “Amarram-no numa maca e o carregam para fora do salão.” Como diria 

Deleuze em Crítica e Clínica (1997), a língua foi tensionada a tal ponto que 

“gagueja, murmura ou balbucia” (p. 128), ou grita, ou uiva, o narrador já deixa 

de registrar a fala, substituindo-a pela agonia, pois “a linguagem inteira atinge 

o limite que desenha o eu fora e se confronta com o silêncio” (p. 128). A força 

deslocadora do riso é bastante conhecida e faz parte da tradição clássica. Diz 

Bakhtin:

Risos. E o tempo voa. Para trás. Em direção ao passado. Àquele lugar. 
Onde todos estão congelados. O riso cessa. E Adam, Adam se dobra, 
com olhos esbugalhados (...) e cai (p. 198).

A atitude do Renascimento em relação ao riso pode ser caracterizada, 
de maneira geral e preliminar, da seguinte maneira: o riso tem um 
profundo valor de concepção do mundo, é uma das formas capitais pelas 
quais se exprime a verdade sobre o mundo na sua totalidade, sobre a 
história, sobre o homem; é um ponto de vista particular e universal 
sobre o mundo, que percebe de forma diferente, embora; por isso a 
grandeza não menos importante (talvez mais) do que o sério: somente o 
riso, com efeito, pode ter acesso a certos aspectos extremamente 
importantes do mundo (1997, p. 57).
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É assim que se toma possível falar a sério sobre o riso, como a meia face do 

horror, não o riso que devolverá à ordem do torniquete e da polia. E é ao riso e 

ao horror que ele pretende e consegue levar toda a plateia, que explode e chora 

às gargalhadas, na dobra do luto realocador e do riso disjuntivo. A ação- 

torquês de Guina reduz o espetáculo a mera manipulação da liberdade possível 

sugerida por Adam e sua arte, ameaça que deve e pode ser controlada:

com a algema dupla do mercado, mousse e muzak\ a possibilidade da loucura 

recuperável colocada ao alcance do consumidor consumido. É preciso portanto 

embriagar-se da embriaguez e permitir o afloramento do riso deformador e 

permanente, essa radicalidade em que o humano deixa de ser humano para se 

tomar animal e objeto, corpo morto capaz de se descolar das forças de 

manipulação. No discurso, reenfatiza a própria concepção do romance como 

simulacro, em que os personagens sabem apenas estar representando de modo 

absurdo, sem conhecimento de texto e roteiro e onde a condição de palhaço 

força os limites do picadeiro, superados pelo riso:

- ... O teatro amadurece nos corações embriagados. Só existe uma 
saída. Um único modo de nos salvarmos: rir. Portanto, tomo-me 
palhaço. Se não conseguisse rir lá, nos tempos de Klein, isso me 
mataria. O mesmo vale para todo mundo, para vocês todos. Homens e 
mulheres, ele e ela, você e você. E Klein também. No momento em que 
deixou de rir, transformou-se em Weiss. E a camisa de Vénus de 
borracha que eu lhe levava todos os dias só conseguia fazê-lo chorar. E 
precisamos aprender a rir. Não existe alternativa. Devemos dizer a nós 
mesmos que somos chaleiras azuis e, subseqúentemente, agir como 
chaleiras azuis, soltando vapor e assoviando como uma chaleira azul 
com água fervente. E rir. Enterrar nossos rostos, envolvê-los em 
máscaras, gritar, mergulhar no lodo, beliscar nossas próprias bundas, 
tentar nos portarmos como cães, vender ações da lua - e rir. Sempre, o 
tempo todo. Esse é o objetivo (p. 154).
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Isaías. 56-7: “Com efeito, a minha Casa será chamada casa de oração para todos os povos."’

É a doença (ponto de vista de Gross/Guina) como a “medida da saúde” 

segundo Deleuze (1997, p. 15), acompanhada pela convocação dos dementes, 

parte da “raça bastarda oprimida que não pára de agitar-se sob as dominações”, 
e da menção do “templo fosforescente”, visão alucinógena que faz lembrar, não 
um templo grego, mas o templo judaico destruído em Jerusalém e as palavras 
de Isaías sobre a Casa do Senhor como a casa de todos os povos do mundo73. E 
Israel, na doutrina reterritorializante sionista, pretendia ser um exemplo disso, 
tanto que o novo país também foi chamado de “a terceira casa”, ou, o “terceiro 
templo”, na dança da projeção de imagens. No “templo fosforescente” de néon, 
porém, temos a caricatura e a desarticulação através da comunhão dos loucos,

Sou livre, Guina. Um homem livre. E respiro. Pelo menos por enquanto. 
Ouça-os bem. A minha orquestra filarmónica. Lá não há cães, nem 
Gross, nem Klein, nem Guina. Apenas riso num templo fosforescente.

Diabo, faça-os parar! É perigoso rirem assim!” Quem não viu crianças rirem, 

quando os adultos se horrorizam?”, pergunta Benjamin (p. 149). É quando “o 

trágico e a ironia dão lugar a um novo valor, o humor”, como diz Deleuze em 

Lógica do Sentido (1998, p. 143). Isto porque, “se a ironia é a coextensividade 

do ser com o indivíduo, ou do Eu com a representação, o humor é a do senso e 

do não-senso”, capaz de trazer à suscetibilidade da pele o que se ocultava 

sufocado. De acordo com o autor francês, temos no caso “o devir-louco, o 

devir-ilimitado” que “não é mais um fiindo que murmura, mas sobe à superfície 

das coisas e se toma impassível. Não se trata mais de simulacros que escapam 

do fundo e se insinuam por toda parte, mas de efeitos que se manifestam e 

desempenham seu papel" (p. 8). Adam desafia a enfermeira-chefe e declara:
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o emaranhado fazedor de senso.

O riso-horror joga Gross, Klein e a enfermeira-chefe na mesma embalagem- 

função agenciadora, enquanto Adam e os outros loucos estertoram num 

grotesco “templo fosforescente” com seu recheio de insanos. É aí que se 

restitui a possibilidade de falar de “amor” e pretender significar isso, porém 

mantendo a descentralização, ou sem reterritorializar o amor, isto é, 

caninamente, num estágio em que a coisa e o bicho demolem o conceito e o 

simulacro. Por um lapso, Adam é a criança que ele negará no menino-cão e que 

nesse momento ele também perde sob a imposição do tacão de Guina: “- 

Porta-se como uma criança, Adam” (p. 156). E é essa criança cabaleante 

levada por Guina para o quarto-solitária que flutua tibiamente e é submetida 

pelo álcool que também ajudara a abrir-lhe a brecha na consciência.

Nesse esforço de Kaniuk para viabilizar o livro como obra de arte possível, o 

romance nega a si próprio como romance e obra de arte, pois esta só se 

objetiva como mentira dissuasiva, ficando na fímbria da palavra, da forma, da 

intelecção. O que temos é a palavra vencida pelo excesso dela mesma. O 

palhaço fala sem parar como se assim pretendesse convencer e convencer-se de 

que o verbo ainda faz sentido, mas conforme fala os sentidos se embaralham e 

se esfacelam na gargalhada para chegar ao esgar silencioso e insuportável e ao 

riso. O riso acaba voltado contra o próprio riso, e aí está sua função na obra. 

Como diz Benjamim “se o luto (...) e a alegria perversa (...) se aproximam 

tanto, é porque, em última análise, as duas emoções representam as duas 

províncias do império de Satã. E o luto, cuja falsa santidade toma tão 

ameaçadora a queda do homem ético, aparece de repente, em todo o seu 

desamparo, como algo de não totalmente sem esperança, em comparação com 

a alegria cruel atrás da qual transparece, sem qualquer distorção, o rictus do
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demónio” (p. 150). A persistente gargalhada dos loucos, para lá de si mesma e 

do luto, rompe o espelho oferecido por Rex-Satã, onde a obra de arte como 

configuração da vontade representativa estivera paralisada, a fim de, nos 

estilhaços, permitir o retorcer e o espojar do menino-cão.
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CAPÍTULO 5 - UM ASSASSINATO SUICIDA
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Auto-sacrifício e opção pela vigarice

Neste capítulo, veremos como Adam se movimenta entre seus conflitos e 

contradições, até a recuperação do menino e, em tese, de si, negando o 

menino-cão e, mais uma vez, dobrando-se perante Rex, não como cào, mas sob 

o disfarce “humano” programado. Nesse processo, ele enfrenta as investidas de 

Herbert, outro desdobramento de Adam e mais um elemento do “aleatório” no 

romance. Como Rex e Klein. E o intelectual que o palhaço procura sufocar pela 

inutilidade do discurso culto representado na sua paródia. Claro, é Herbert 

quem o espicaça com argumentos bem torneados, tingidos de sofismas e, 

assim, o seu tanto mefistofélicos, sutilmente perverso, o que indica a presença 

de Rex. Adam zomba dele, faz ameaças, pois é ele quem mexe na ferida da 

consciência do palhaço ao dizer: “Você olha, mas tem medo de ver” (p. 171), 

ou seja, o racionalista, no desenrolar da loucura que lhe permite a existência, 

aponta a razão na desrazão, à qual o palhaço-ferramenta se opõe. Em seguida, 

o palhaço lhe diz que, a despeito de todo o conhecimento, do pré-socrático 

Anaxágoras até Hegel, Spinoza, etc., ninguém compreendeu que Adam 

resumia-se a um cão, para ouvir este ponto disjimtivo, que marca sua diferença
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4 Diz o narrador das Memórias, conforme tradução de Boris Schnaiderman: “Não consegui chegar a nada, 
nem mesmo tomar-me mau: nem bom nem canalha nem honrado nem herói nem inseto” (p. 17) e "Tenho 
agora vontade de vos contar, senhores, queirais ouvi-lo ou não, por que não consegui tomar-me sequer um 
inseto. Vou dizer-vos solenemente que, muitas vezes, quis tomar-me um inseto” (p. 18).

em relação ao menino-cão, por causa da situação infantil de tábula rasa do 

sofrimento:

- A criança é um cão.
- E eu.
- Você não; você é um vigarista fracassado. Você fracassou, Adam.
E Herbert ri, fugindo através da persiana.

O riso de Herbert é o riso perverso de Rex sobre seu súdito, do próprio Adam 

que ri de si mesmo como o personagem igualmente paradoxal de Memórias do 

Subsolo, de Dostoiéviski que também não conseguira se transformar em animal 

ou inseto e também se debate entre impulsos e personalidades contrastantes 

que minam as fórmulas racionalistas e arrasam a idéia de essência individual74. 

É Adam rindo de si mesmo o riso charlatão, do palhaço, do bobo da corte que 

não permite desrazão, mas ao seu oposto (Foucault, 1998, p. 29-30). Esse tipo 

de riso encontra um paralelo divergente na gargalhada de Miles Davis (nome 

que por si só é uma marca, uma grijfe de mercado), o qual faz uma longa 

peroração sobre o jazz e Charlie Parker. Este é referido como um não-impostor 

que vive a contradição de produzir beleza para o mercado introjetado nele 

literalmente por meio de seringas hipodérmicas carregadas de droga e pelo 

álcool. Miles, no inferno do Instituto, é capaz de dizer que “a primavera é tão 

perfumada!” E conta que certa vez chegou mesmo a “compor em homenagem à 

fragrância da primavera” (p. 206). E a mesma reconquista da possibilidade de 

“dizer” o dentro da fala comum. Isso pode ser entendido a partir do que 

Umberto Eco diz a respeito do pós-modemismo (Rincón, p. 62), em que um
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ouvir

■ Os hassídicos (piedosos) oram com o corpo, balançando-o para a frente e para trás, num movimento que 
lembra pessoas dançando rock freneticamente, com a parte superior do corpo. Algo que se deve notar nesse 
transporte mistico é a quebra do limite da linguagem convencional. O próprio corpo toma-se a oração, 
sobrepondo-se às palavras.

Quebrou o mundo como uma amêndoa e tirou a semente da música 
como um judeu hassideano orando devotamente73. Sabia que ia morrer e 
morreu de cabeça lúcida - e o mundo prosseguiu alegremente o seu 
caminho. Voltou aos negócios, como sempre (p. 207).

homem apaixonado por uma mulher culta vê-se diante da impossibilidade de 

declarar seu amor na fórmula surrada do folhetim e da telenovela. Uma vez que 

ambos têm consciência da liquidação da linguagem, porém, toma-se possível 

que ele confesse a paixão da maneira mais plana, pois o casal sabe não se tratar 

de uma atitude ingénua e, no final, conseguem falar novamente de amor, 

superando o desgaste e a alienação e Muzak é música. Como, ao seu modo, 

mas muito à frente do exemplo de Eco, também fazia Parker, numa sucessão de 

transformações agônicas até se tomar um corpo morto que prossegue no 

fermento até atingir a condição do inseto, sendo assim chamado de Mister Jazz, 

Mister Bebop, Mister Deus, ou Podridão e Baratas:

“o sofrimentoDesse mundo de negócios o jazzista costumava retirar 

congelado e o derretia gradativamente; de repente, nas notas do saxofone, 

podia-se ouvir a história do negro na megalópole”, um elemento 

desestabilizador. Um negro que nada podia esperar, pois “Deus era branco”, 

um “Deus que adormeceu de tanto rir”, divina e perversamente diante da 

Criação. Tudo isso transcorre na presença do menino-cão, ao qual Miles dera 

um xilofone de presente, como parte do processo de formação da personalidade 

humana do garoto, ou, ao mesmo tempo e subversivamente, de expressão do 

bicho-coisa. Quando Miles decide cantar, ele o faz “tropeçando nas palavras, e
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não

nào

nas

6 "Nas máquinas desejantes tudo funciona ao mesmo tempo, mas nos hiatos e nas rupturas, nos enguiços e 
nas falhas, nas intermitências e nos curto-cirtuitos, nas distâncias e nos despedaçamentos, numa soma que 
nunca reúne suas partes em um todo. É que ai os cortes sâo produtivos, e são eles próprios reuniões. As 
disjunções, enquanto disjunções, são inclusivas. (...) Foi Maurice Blanchot quem soube colocar o problema 
com todo seu rigor, ao nível de uma máquina literária, como produzir e pensar fragmentos que tenham entre 
si relações de diferença enquanto tal. que tenham por relação entre si sua própria diferença, sem referência a 
uma totalidade original, mesmo que perdida, nem a uma totalidade resultante, mesmo por vir? Somente a 
categoria de multiplicidade, empregada como substantivo e superando tanto o múltiplo quanto o Um. 
superando a relação predicativa do Um e do múltiplo, é capaz de dar conta da produção desejante: a 
produção desejante é multiplicidade pura, isto é. afirmação irredutível à unidade. Estamos na idade dos 
objetos parciais, dos tijolos e dos restos. Não acreditamos mais nesses falsos fragmentos que, como os 
pedaços da estátua antiga, esperam ser completados e recolocados para compor uma unidade que é também a

depois estoura numa gargalhada incontrolável” (p. 208), ou seja, gaguejando e 

assim fazendo com que a fala perca o controle sobre a sua vontade, para 

estourar no riso capaz de libertar do sentido, como preconiza Adam.

Herbert, em contrapartida, parece controlar o riso com que demole Adam, 

ficando no terreno da ironia aguda, enquanto Miles é tomado pelo impulso 

comentando que “nào existe nada como canções infantis”, pois crianças 

teriam consciência do sentido das palavras, ou melhor, incorporariam o 

sentido da palavra e do ato também expresso paroxisticamente 

composições jazzísticas de Charlie Parker. Elas são ainda uma alusão à própria 

feitura do romance de Kaniuk, a partir do deslocamento, aqui refletido na 

condição do negro na sociedade ocidental, com um Deus “branco” e onde ele 

procura se libertar enlouquecendo a linguagem musical, mas sabendo que não 

há um além disso, nem aquém. A linguagem é a cadeia, então ele dá um passo 

adiante e faz-se o silêncio final, absoluto e livre, nem clown nem cão, um corpo 

morto que Adam não conseguirá ser - simulacros não morrem.

“O espontâneo” da loucura decompositiva permanece em contradição com o 

fato de que estamos diante de um livro acabado e construído no seu processo 

de negação e só pode se efetivar se o considerarmos fora da literatura, 

elemento da vida em fermentação, vendo o romance como “máquina 

desejante”, assim como o museu de Gehry76. A negação radical da condição de
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Quer dizer, tudo se toma irrisório, tudo nào passa de um golpe de mágica do 

mercado, motor do mundo e do romance, depois de escrito e devidamente 

acondicionado na forma definitiva de mercadoria destinada a fascinar, intrigar, 

emocionar conforme o pacto tácito entre autor e consumidor - até aí tudo de 

acordo com o esperado e o comprometido. Mas também capaz de fazer rir 

contorcidamente. De perto, observamos que o riso sardónico nào era apenas 

um esgar, era riso mesmo, um riso diabolicamente divino, um riso alegre, com a

Tudo que tinham a fazer era coletar uma certa quantidade de água do 
Rio Jordão, desde que, como todo mundo sabia, o Jordão era um rio 
sagrado (ou, pelo menos, um riacho sagrado, para qualquer pessoa que 
já o tivesse visto - e Adam vira o Jordão em suas viagens pelo país, 
antes de ir para Jerusalém e conhecer Joseph Graetz). Os Filhos de 
Israel o atravessaram a caminho da Terra Prometida. Jesus batizara em 
suas águas. E nisso residia a semente da idéia. Existia cerca de um 
bilhão de cristãos no mundo inteiro, muitos dos quais eram fortemente 
ligados aos lugares sagrados. Por exemplo: o próprio Pierre Lotti 
chorara copiosamente ao ver, pela primeira vez, as águas do Jordão (p. 
210).

unidade de origem. Não acreditamos mais em uma totalidade original, nem numa totalidade de destinação.” 
Deleuze-Guattari (1976. p. 61).

7 Em 1987. o jornal israelense lediot Ahronot publicou notícia económica sobre o faturamento. cerca de 
USS 1 milhão, obtido por uma empresa que engarrafava água do Jordão para vendê-la aos cristãos, 
devidamente abençoada por um padre.

imagem de si mesmo é o sacrifício romântico de Parker, após o que os 

negócios continuaram como sempre. Ainda sobre o mercado e a desfaçatez 

consciente e já culpada, encontramos um dos momentos mais ferinos e 

divertidos, nesse romance cómico, em que Adam, obcecado pelo modo de 

produzir dinheiro - e nisso vale tudo - tem a idéia de engarrafar água do Rio 

Jordão, fazer um acordo com padres e vendê-la mundo afora77. Algo muito 

simples, em que o importante era jogar com o mito e enganar a massa:
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O “infanticídio” como “solução”

O confronto entre Adam e Guina, entre o cào relutante em Adam e os 

avanços poderosos da enfermeira-chefe vem logo depois que o palhaço encerra 

um diálogo com Pierre Lotti para discutir o projeto de industrialização da água

78 “A cosmovisão carnavalesca é dotada de uma poderosa força nvificante e transformadora e de uma 
vitalidade indestrutível ”, comenta Bakhtin (1981. p. 92). É essa cosmovisão que perpassa o livro de Kaniuk 
em sua mistura vibrante de géneros e paródias em que o dialogismo tem papel fundamental: o carnaval 
revela e solapa o sistema.

mesma alegria que emana da cena onde ele sai a passear com o cão numa 

coleira pelo hospício, numa relação afetiva livre e fora de qualquer controle - o 

sagrado desapareceu, mas a água é água. Mais uma vez, vale citar Deleuze e 

Guattari, que examinam o cómico e a alegria presente em Kafka, mesmo 

quando o autor “está doente ou moribundo, mesmo se ele brande a culpa como 

seu próprio circo, para fazer fugir o que o aborrece” (1977, p. 73). Mas Adam 

também nega o riso ao mesmo tempo em que avança rumo ao enquadramento, 

perdendo a cosmovisão carnavalesca78. Nesse contorcionismo expande-se uma 

obra de arte possível, na direção apontada por Adorno, através da dupla Adam- 

Herbert, em que o último se oculta a maior parte do tempo para que seu dilema 

fique mais evidente na derrisão do primeiro e este se revele uma trucagem. 

Uma trucagem que se sabe passível de desmanche e por isso se denuncia como 

tal, sem ir adiante nos malabarismos técnicos em busca da perfeição 

reterritorializante, passando por cima da perfeição para expandir-se no carnaval 

informe. É a obra gaguejante de André Biely, citado por Deleuze, com 

fragmentos, alusões, esforços e, repita-se, o estertor.
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A consciência de ser coisa entre coisas vem com o impulso possessivo de 

Lilit, a deusa do deserto, que dá o tom aos sentimentos de Guina ao intuir a 

força desestabilizadora do mundo-cão: “E agora - não é a primeira vez - sente- 

se invadida pelo medo de que talvez ele venha a amar o cão. Seria a primeira 

vez em sua vida que ele amaria de verdade e ela ficaria de fora, abandonada no 

frio'’ (p. 213). A função satânica (num mundo de demónios interagindo) de 

Guina é explicitada quando Adam diz que ela “veio ao mundo para atormentar- 

me, para desviar-me do caminho” (p. 215), impedindo-o de ser cão pois ela 

sabe que assim o limite estaria quebrado - para ela, o que conta é a doença 

sinónimo de deslocamento patológico e não o deslocamento vital. Esse desviar 

é exatamente a atividade de Satã, como observei acima. O personagem de 

Kaniuk, atribuindo a responsabilidade a ela, parodia aqui a desfaçatez da cena 

bíblica na qual Adão procura se eximir de responsabilidade quando, após a 

queda, diante do conhecimento do fato por parte de Deus, responde com 

perfídia: “A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu comi” 

(Génesis, 3-13). E, na mesma p. 215, Guina é chamada de “cobra”, um termo 

que fala por si só, antes de lhe pedir-ordenar que o seduza, embora seja nessa

do riacho sagrado. Ela o espera no quarto dele e, mais uma vez, a reifícação 

determina, os objetos a conduzem daí até o momento da relação sexual após o 

malabarismo fetichista seguindo-se ao momento em que ela também se percebe 

como objeto num depósito:

Aqui, estou no ostracismo, totalmente só em meio a todos estes objetos. 
É meu destino estar aqui, no quarto de Adam. Por quê? Se é minha sina 
amar, conhecer e amar os cabelos brancos escovados das lâminas de um 
barbeador elétrico, então o objetivo de minha vida é destruição. Sinto a 
alma elevada, no momento, mas isso equivale a destruição (p. 212).
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sequência que Adam expõe a Guina a improbabilidade de suas relações sob a 

égide canina (p. 217). Ele então parece sugerir que ambos não passam de 

simulacros iluminados pelo desfilar de “centenas de garrafas. Napoleon, Remy 

Martin, Henessy, Martell, Courvoisier, Mateksa, Stock, Baron, Sete Sete Sete, 

Lord of Carmel (p. 215)”, a loucura engarrafada do mercado.

Ela começa (p. 217) a produzir coroas de papel colorido, numa nova versão 

do Purim, um Purim sobre o místico e o erótico em que o fetiche das fantasias 

libera os impulsos, numa passagem para a sensualidade, que vibra. Nessa 

celebração fálica, as coroas são indício de um extremo da camavalização, 

referindo-se ao Keter Ehon uma das manifestações divinas, uma das sefirot, de 

acordo com a doutrina mística da Cabala79.

9 Gershon Scholem explica que as sefirot são "as dez esferas da manifestação divina em que Deus emerge 
de Sua morada oculta. Juntas, formam o 'universo unificado’ da vida de Deus, o 'mundo da união, alma de- 
iehuda..." (.4 Mística Judaica, p. 215-216).

The “form”of God in which He created man is actually God’s 
blueprint form for the man. This “form” or “blueprint” consisted of 
God’s first throught in creation, and hence is the highest levei of 
creation. In later Kabbalistic writings, it is referred to as Adam Kadmon 
(Primeval Man) (1989, p. 95).

De fundo cabalístico, esta camavalização relaciona-se com a anti-apoteose 

do deserto e o Génesis, na parte sobre a criação do ser humano, ou adam. As 

sefirot são representadas numa disposição de árvore ou tendo ao fundo o corpo 

de um homem, significando que o poder das sefirot encontra-se também no ser 

humano, criado à imagem e semelhança. Daí, explica Gershon Scholem, “os 

membros do corpo humano (...) não são nada exceto imagens de um certo 

modo espiritual de existência, que se manifesta na figura simbólica de Adam 

Kadmon, o homem primordial” (1972, p. 217). Em seu comentário ao livro 

cabalístico Bahir, Arieh Kaplan observa:
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- Latir num mundo de fornalhas - diz ele, ignorando-a. - A fronteira 
oriental da Prússia, a fronteira do Mediterrâneo, a Grande Alemanha, 
Morgenthau desejava revertê-la e elas reverteram Morgenthau. 
Churchill estava certo: a Alemanha é uma cunha. E eu e Davi, o Rei de 
Israel, latimos contra as cunhas. Nosso latido é consideravelmente 
inocente. Como o meu Dr. Weiss, como esse espantalho que é obrigado 
a permanecer aqui e existir sem rir, na inocência. Como um papagaio de 
papel num campo de batalha, ou colher flores por entre cadáveres. Não

Vemos, aqui, na farsa de Adam, a paródia da própria criação, enfim outra 

produção ideológica que ele repetirá com o cão-menino na passagem deste para 

ser humano. No cerimonial bandalho que promove com Guina, temos ao 

mesmo tempo a criação desmistifícada, reduzida a matéria, a coisa, e a 

concepção estéril, que produzirá mais um instrumento funcional do sistema.

Bem, ele é coroado. Os dois ficam de quatro, brincam de cães e ela pôe uma 

pequena coroa na glande de Adam, que só então, quando ela, coisa atraente 

pelo físico belíssimo, o coisifíca camavalizado, ele responde ao apelo e copula 

com Guina-coisa. No final, as sefirot restam na forma de “coroas todas 

amarrotadas, amassadas’’, depois de, pela festa humorística, terem permitido o 

afloramento erótico no papel reificante. Segue-se uma discussão em que ela 

fala do ciúme, pois as relações devem ser resolvidas em poder. Guina 

evidentemente nega a passagem canina ao dizer que também aprendera a latir, 

depois que Adam afirma estar sozinho no mundo com o menino-cão, como 

argumento a seu favor sugerindo a possibilidade da metamorfose de acordo 

com a exigência das circunstâncias, instrumentalizando-a, domando-a. Para ele, 

porém, o latido dela é mais falso do que o dele - enfim, Guina não estivera lá, 

na fase final da indústria transformadora. Guina, também farsante, jamais seria 

uma cadela:
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Por um segundo, ele ama Guina e tem medo daquele segundo, pois

ligo a mínima para o que possam dizer dele, que costumava morder, que 
vivia escondido sob um lençol e rosnava. Somos dois cães em meio ao 
nada, dois gritos no meio do deserto, duas lágrimas num rosto de 
mármore, duas orações numa sinagoga onde não existe Deus; não 
obstante, ele teve sucesso naquilo que até mesmo eu fracassei. Eu lhe 
retirei a máscara, para ele. O filho da puta. O palhaço. Que atrevimento! 
Você não se interporá entre nós. Eu o esmagarei; não consigo ser um 
cão de verdade. Não. Nem ele. Ele não será. Está ouvindo? Meu 
fracasso selará o destino dele. Será assim. Não há outro modo (p. 219).

80 A passagem entre Adam e a mulher de Klein contêm o seguinte trecho: "Ela estava triste, tão triste... 
Sentei-me ao pé da cama e ela me acariciou a cabeça, fazendo cafuné, com as lágrimas pingando em meu 
couro cabeludo. Sussurou-me que não aguentava mais. Queria rir, mas o campo de concentração era triste, 
triste, triste, e o mau cheiro... Acalmei-a. Subi para a cama e deitei-me ao seu lado. Tinha um corpo cheio, 
transbordante. Klein roncava. 'Vinho do porto sempre o faz dormir, o meu pobrezinho. Trabalha tanto’, 
disse ela. Então, fez amor com o cão e conseguiu rir novamente. Dormiu com o cão porque desejava rir” (p. 
133).

A cena e o discurso ligam-se à relação de Adam e a mulher de Klein (p. 133), 

quando o desejo só se libera na mulher porque vai fazer sexo com tun cão e no 

palhaço porque ele é um cão, surge como fundamental da narrativa80. Trata-se 

do momento em que Adam expõe sua opção contra a metamorfose demolidora, 

insuportável do menino e indica a quebra do limite que é o cão. A tentativa de 

dominar o universo canino mostra-se inútil, na sua perspectiva, pois não há 

modo de resolvê-lo, como poderia ser caso de Parker, um desvio desesperado 

do idioma circulante (que acabou por engoli-lo), que Adam tenta ridicularizar e 

ao mesmo tempo reafinnando-o. Apesar de suas bravatas e da tentativa de 

reduzir Guina, de humilhá-la, sabe que no fundo ela, Gross (rejeitado por Guina 

que de resto o tem nas mãos), a Sra. Seizling com seu Instituto vão triunfar, até 

sobre Weiss, com quem Adam se diz identificar na “inocência” da 

perplexidade, fazendo lembrar que a inocência serve agora apenas para enfeitar 

a cabana da hiena, a bruxa Ilse Koch:
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naquele átimo compreende que detesta sua criança com um ódio 
homicida (p. 220).

É o Adam dividido entre o sistema e sua linguagem-cadeia e o cão. O uso do 

termo inocência, porém, resulta irónico de um modo perverso. O vigarista sabe 

como envelopar sua mentira no conteúdo ideológico esperado pelo receptor, no 

caso o personagem com quem dialoga e, por tabela, também o leitor, a quem 

cabe perceber a cooptação, mais uma vez afirmada, de Adam. Como disse 

acima, Adam então investe todas suas forças na “recuperação” do garoto, 

aceitando a incumbência que lhe é transferida por Gross, da qual Guina é a 

intermediária convicta, para quem o “aprender”, o “brincar”, isto é, 

representar, produzir o simulacro, é o objetivo.

Simulacro na reprodução do circuito edipiano. No capítulo seguinte, 

intitulado “O Milagre”, o simulacro familiar avança, atingindo a representação 

transcendental da Santíssima Trindade (no caso, Adam, Guina, virtual Espírito 

Santo, fértil apenas no momento da reterritorialização, e o cão). Esta é, ainda, 

baseada, no tema judaico de Jesus, aqui introduzido pela referência na abertura 

do trecho da reprodução da “água sagrada”, que será vendida acompanhada de 

cartões tridimensionais, ou seja, destinados a produzir a imagem do real e 

autêntico. Milagre, aliás, é o que não falta.

De milagre em milagre, chegamos ao “trio sagrado: Pai, Filho e Espírito 

Santo. A Santíssima Trindade” (p. 223). O “milagre” do título é que o cão vai 

ficar de pé, vai de novo se metamorfosear (para trás, recuperado), mas só 

depois de ter dito a Adam, num bilhete, que este não deveria esquecer “quem 

ele é”, referindo-se a si mesmo. O “milagre”, o parto simulacro da sagrada 

família reconstituída na sua impossibilidade estéril, o renascimento, significa a 

reterritorialização inócua do menino. Adam vê sua própria transformação e
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No entanto, durante a realocaçào física do garoto, num processo de inversão 

do butô, Adam tem uma crise e tenta convencer o menino do contrário, ele quer 

interromper o processo de humanização, em outras palavras, Adam não quer 

nascer para o mundo de Rex, que o revela como um fantoche pretendendo ser o 

Criador, pelo uso e submissão à linguagem humana. Mas é tarde, a passagem 

para a reedipianização “pela família” leva à morte do cão (Deleuze e Guattari, 

1977, p. 59), o processo se completa e o tom é bufo, acompanhando o surgir de 

um golem, o novamente não redimido81:

A criança se endireita outra vez. As mãos agarram a cerca e desta vez 
ela não tropeça. O corpo estala. Cada músculo se retesa como a corda 
de um arco. Cada osso procura sua posição. O corpo se toma cada vez 
mais alto, cada centímetro um centímetro de medo. Cada centímetro de 
altura um milhão de anos de evolução. O cão se transformará em 
homem ante os olhos esbugalhados de espanto de Adam, que outrora foi 
um cão. O ciclo se completa, o círculo se fecha. Será esse o significado 
da quadratura do círculo? Adam baixa os olhos. As mãos do cão 
agarram a tela de arame como se esta fosse sua salvação. Estão 
sangrando. Totalmente arranhadas. O rosto é sombrio, lavado de suor e 
lágrimas. As calças rasgadas, a camisa em tiras. Ele continua a se erguer 
(P~ 227).

81 No Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e Alain GheebranL lê-se o seguinte: O golem, na lenda 
judaico-cabalística, significa uma espécie de homem-robô. O Golem é o homem criado por meios mágicos ou 
artificiais, em concorrência com a criação de Adão por Deus. Essa criação do Golem se efetua em imitação 
do ato criador divino e pode estar em conflito cm ele. O Golem é mudo. Os homens foram incapazes de lhe

derrota, o pacto pela vida que na verdade significa sua destruição e a 

verdadeira doença. Tudo isso faz lembrar o que diz Benjamin a respeito de 

Pelifonte, Tirano de Messina, sobre a dubiedade do bufão: “O palhaço tem 

algo de inofensivo, mas esse velho patife se caracteriza por um desdém 

provocativamente mordaz, que o impele, no final, a um cruel infanticídio” (p. 

149):
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Em seguida (p. 229), somos informados de que parece prestes uma decisão

É quando o olho-câmera do narrador se distancia da cena que acompanhara 

colado para revelar numa panorâmica o que ocorre nalgum ponto da vastidão 

do deserto, enquanto o menino zangado e de cara no chão (caíra após o esforço 

tremendo) joga areia nela. Trata-se na verdade de uma outra metamorfose se 

potencializando, e esta, mais uma vez, contém uma ressonância de Kafka e, de 

novo, relaciona-se com o butô, mais do que na representação, na exposição de 

hieróglifos incógnitos da condição humana entendida no próprio corpo. No 

final, o grande milagre, o grande parto tem por resultado “dois insetos bebendo 

areia”, flagrados na sua delicadeza e fragilidade, mas ao lado da forma humana. 

Deleuze e Guattari perguntam:

O Santo Filho acha-se em sua sagrada estatura. O Espírito Santo 
balbucia algo a respeito de um milagre. E o Pai? Traíram o Pai. Ele grita 
sem voz, exausto, perdido.” Mas Guina está exultante, pois sabe que a 
cissiparidade se consumou e o triunfo é dela: “Você conseguiu! E um 
homem. O nosso homem. Dele e meu. Orgulho-me de você.”

dar o dom da palavra. Na literatura judaica e alemã do séc. XIX, observa G. G. Scholem. muitos autores 
românticos viram no Golem um simbolo dos conflitos e dos combates que mais de perto os tocavam. No 
romance fantástico de Gustav Meyrink. o Golem aparece como uma imagem simbólica do caminho para a 
redenção. Procedendo de concepções judaicas, a figura do Golem representaria a alma coletiva 
materializada do Gueto, com todos os aspectos sombrios do fantasmático. Em parte, é um sósia do herói, 
um artista que luta pela própria redenção, por si mesmo, e que purifica messianicamente o Golem, que é o 
seu próprio eu não redimido ” (p. 473-474). ( Negrito e grifo são dos autores.) Como o primeiro ser humano. 
adam. o gólem seria feito de argila. A palavra também designa algo incompleto, em andamento, como larva, 
embrião, casulo, matéria informe, pessoa ignorante, desajeitada, estúpida.

O esquizofrénico está doente e cortado da realidade porque lhe falta 
Édipo, porque lhe “falta” algo em Édipo - ou, ao contrário, está doente 
em virtude da edipianização que ele não pode suportar, quando tudo 
concorre para que sofra dela (a repressão social...)? (1976, p. 121)
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Liberdade para salvar as aparências

Na superposição campo de extermínio-Instituto-circo, temos o sistema de 

dominação numa série de transferências interagindo no cenário inapreensível: 

Rex, Klein, Gross, Guina e Adam, o palhaço como instrumento desse sistema. 

Klein significa “pequeno”, o que sublinha a qualidade de títere do personagem 

sob a égide de Rex, e Gross, nome do diretor do Instituto, que em alemão e 

ídiche quer dizer “grande”, “grandioso”, “volumoso”, em inglês tem também a 

acepção de “nojento”. Ele é apresentado como um “filho da puta” que “soube 

como puxar saco e subir na vida” e agora “tem tudo” - a linguagem que nomeia 

também desnomeia. E a própria expressão da repulsa que Adam sente ao se ver 

projetado na figura do psiquiatra, protótipo do homenzinho deslumbrado com 

as benesses obtidas graças à sua dedicação aos números azuis, no fim das 

contas, este sim, apenas um soldado a serviço da dissuasão, como é o caso 

relutante de Adam. Arthur Fine, no papel de crítico do desempenho teatral de

sobre o destino do corpo criogenizado da Sra. Seizling (outro dado de 

intertextualidade, desta vez, outra paródia, sobre a matriarca de Enquanto 

Agonizo, de Faulkner), que da câmara gelada segue inconscientemente o 

desenrolar de sua grande obra de caridade, na tentativa de negar a autonomia 

do corpo morto e seus movimentos. E portanto um domínio tão totalitário que 

age por si, da câmara frigorífica que nem impede a efetivação natural do 

cadáver, até a indústria da morte. Um corpo vazio, vítreo, canceroso, totalitário 

e fascista, na definição de Deleuze Guattari, em Mil Platôs (v. 3, p. 29).
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a

Wolfovitz afirma que se Adam fosse alemão, inglês, americano, persa

Adam, é uma espécie de alter ego dialógico em diatribe com o palhaço, que se 

referindo ao campo de extermínio, coloca o impasse do farsante na corrente 

insolúvel da linguagem:

Agora (Arthur monodialogá), a trama se toma evidente para ele. 
Liberdade? Num campo de detenção não existe liberdade. A pouca 
liberdade que é concedida tem por finalidade salvar as aparências. 
“Adam, você não é tão grande revolucionário quanto se julga”, reflete 
ele. Existe uma mão por detrás da cortina, acompanhando, sendo mais 
esperta, moderando, sabendo, manipulando os cordões (p. 164).

Após explicitar-se a função dissuasiva dessa “liberdade”, Adam é chamado 

de “Adam Carlitos Stein”, e a opinião de outro personagem vem à tona. Trata- 

se de Wolfowitz, que se pergunta por que condenar o palhaço - 

intertextualidade com Kafka percorre o livro em tomo da questão Adam - (p. 

164-165), que surge mais uma vez deslocado no mundo dos “conquistadores”, 

ou vencedores, o judeu, no seu caso, ou o negro, no caso de Parker, e o pária 

intocável Miguel de Salvaro. Ao falar de si mesmo, Wolfovitz faz menção ao 

inexplicável da condição do próprio Adam e seu sofrimento, numa simbiose 

que logo em seguida será repetida no sentido inverso. Na sua interrogação, 
vemos um desenrolar análogo ao que se verifica durante a cerimónia de lom 
Kipúr, na qual os judeus confessam suas culpas em tese, durante as orações 

fixas82:

82 A oração intitulada l Idui (Confissão), diz o seguinte: "Somos culpados, traímos, roubamos, difamamos, 
cometemos delito, incitamos o mal. fizemos abominação, extorquimos, acusamos falsamente, demos mau 
conselho, decepcionamos, zombamos, rebelamo-nos. provocamos, afastamo-nos, fomos perversos, pecamos, 
perseguimos, fomos obstinados, fizemos maldade, corrompemos, fizemos execração, extraviamo-nos e 
fizemos com que outros também assim agissem.” Conforme o volume Chatimá Tová, de orações do lom 
Kipúr, edição da Congregação Israelita Paulista (p. 226).
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Wolfovitz põe Adam diante de uma pergunta judaica: os povos sem leis, isto

é, sem a Torá, podem dizer alguma coisa, enquanto o palhaço, perplexo como

Jó, deve permanecer em silêncio no julgamento absurdo a que é submetido

dentro da loucura e da pantomima: Carlitos, que por sinal com o cliché da

sentimentalidade reterritorializa o clown, pisa no "sabão” que também é o

próprio Adam, no jargão israelense, figurado, e literal, daqueles transformados

nesse produto de higiene pela indústria nazista. De Adam, o ser humano bíblico

e aquele que nomeia, que confere rótulos, segundo o personagem:

ou hindu (sic\ encontraria algum modo de se acalmar. Essas nobres 
nações, que tiveram o beneficio da ausência de leis, esses 
conquistadores têm algo a dizer. Mas o problema, segundo Wolfovitz, é 
o seguinte: o que pode dizer Adam? Você ofendeu, pecou, roubou, 
insultou, praguejou, matou, estrangulou, destruiu, puniu, bloqueou, 
interferiu, vagabundeou, fomicou, pilhou, prostituiu, zombou, saqueou, 
enterrou, fuzilou, flagelou, assassinou? Existe algo mais que ele possa 
acrescentar?
Charlie Chaplin pula corda,
Carlitos escorrega no sabão (p. 164-165).

83 Ilse Koch. outra personagem real citada no livro, ficou conhecida como a "hiena de Buchenvvald”. Era 
mulher do comandante do campo de concentração, Karl Koch. Ela decorava a casa com abajures feitos da 
pele de amantes judeus do campo. Ela também mandava fazer carteiras e malas com a pele marcada pela 
tatuagem das pessoas executadas. Foi condenada à prisão perpétua e se suicidou em 1967. Adam declara-se o 
"cão de Ilse Koch” porque mantém relações com a mulher de Klein. O conhecimento do que Ilse Koch fazia 
não é essencial para a compreensão do romance, mas não há dúvida de que a informação aumenta o impacto 
do livro, numa interação ficção-história. Quando se trata de Shoá. nunca se sabe onde começa a imaginação 
e termina o fato. Como Ale.xander nota, sobre a metamorfose: "Mesmo a metáfora específica, aqui 
empregada por Kaniuk. foi uma realidade literal em um campo da Roménia, no qual, ao chegar, era dito aos 
judeus: Vocês vieram em dois pés. e se não terminarem suas vidas aqui, só terão permissão para viver de 
quatro apenas.’ No campo, os judeus eram alimentados com uma dieta que resultava em paralisia, assim, 
quando os julgamentos de crimes de guerra se iniciaram após a guerra, muitas das testemunhas judias 
estavam apenas capacitadas a andar de quatro ” (1999. p. 78). O seguinte relato, de Konnilyn G. Feig. sobre 

Buchenvvald. poderia ser isolado como um emblema, pois aí vê-se uma síntese do sistema de produção que 
não culmina com a morte, vai além aproveitando a morte como materia-prima para a produção de objetos de

Por exemplo: Adam. Em qualquer idioma, quer dizer Adão. Foi o 
primeiro homem a adiar a iminente extinção da raça humana, foi 
também um grande santo e, ainda, era o cão de Koch83. Adam é uma
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seu

Voltando à reflexão de Arthur-Adam, que se reconhece como emanação do 

palhaço-todos-os-homens (Carlitos), naquela mesma página:

palavra; encaremos essa palavra do ângulo adequado e ela assumirá um 
significado completamente diverso, contendo todas as possibilidades 
humanas (p. 167).

decoração, às ordens dos decoradores e dos consumidores, numa hipertrofia da sociedade de consumo, 
chegando a uma hteralidade em simulacro da reificação. sem metáfora. Técnica, arte e ciência estão em 
serviço: Prisioners who had particularly well done or interesting tattoos often ended up dead on a dissecting 
table. Every tattooed prisoner was immediately catalogued on entering the camp. and when his order carne 
up. the doctors called him to the dispensary and killed him by injection. They turned the corpse over to the 
pathology department, which was skilled at skin removal and tanning. Production was carried out by two 
ways. Either it was put into a transparent form. or it was tanned so that the skin became tough. like leather." 
The human skin was put to several uses. The scientists sent some pieces to the tattoo collection at a special 
museum in Berlin. They also found that the skin made e.xcellent lamp shades. several of which were 
expressly fitted for Frau Koch, wife of the commandant. One piece of skin that struck her fancy had the 
words Hansel and Gretei" tattoed on it. Frau Koch’s table lamp was made of human bones and had a tattoed 
human-skin shade. Decorators pleaded for tattooed skins for their customers. The scientists provided special 
trcasures for SS visitors in the form of shrunken heads. A returned traveler from África who understood the 
process of reducing a human skull to the size of a doll"s head was taken into the pathology department to 
teach the SS staff how to shrink skulls. The SS doctors prepared a number of such heads according to 
requests from their clientele” (Hit!er’s Death Camps, p. 103).

o sujeito individual é livre do ponto de vista do mercado, mas não na 
perspectiva do estado, que violentamente ou manipuladoramente 
preserva a existência desse mercado (p. 251).

todos aqui não passam de generais de porcelana; a Sra. Seizling os 
castrou. Música melosa é a soda que colocam no chá do exército. 
Generais de porcelana são o cúmulo da inocência num mundo 
falsificado e você simboliza o cúmulo da estupidez num mundo ladino e

Todas as possibilidades, isto é, todos os seres humanos, o que justifica o 

caráter coletivo do personagem. Disso saltamos para Chaplin, não uma 

libertação, mas também uma iniludível referência ao artista e 

comprometimento traduzido na forma comercial, na mercadoria que condiciona 

a sua arte. Como observa Eagleton, a propósito de Adorno:
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criminoso.

A máquina de escrever e a produção da linguagem

Na p. 144, Shakespeare é acusado de fazer peças em série, mas a pergunta é 

óbvia: como as teria feito, caso contrário, e a produção de uma só peça ou de 

trinta não querem dizer a mesma coisa, não será tudo fermentação da loucura, 

da sem-razão constitutiva do ser no mundo e do mundo do ser, na qual a 

ontologia se revela?

É ao mundo institucional, canónico do humanismo em série de Shakespeare, 

Goethe, Hegel, Herbert e Klein que Adam devolverá o menino. O capítulo 8 

tem o título claro de "Olivetti'’. Nele vemos o início da transformação do cão- 

menino num menino-menino, pelo uso da palavra que, no abstrato, representa o 

processo de submissão concretizado na metáfora da máquina de escrever, 

através da qual a linguagem se faz mercadoria em série e cadeia. “O cão é 

sagrado, um santo atormentado. Veja a coroa de espinhos em sua fronte, a 

coroa da atrocidade”, diz o narrador-Adam (p. 168-169), inscrevendo-o no 

martirológio judaico que, evidentemente, inclui a figura de Jesus, tido como 

ícone do sacrifício dos judeus e da humanidade, colocando-o na série judaica e 

usado, de modo edipianamente irónico, como fonte de ideologia para justificar 

o banimento do próprio povo ao qual pertenceu. Esse é o nome que o menino 

escolheria para si, confundindo os sacrifícios e a ressurreição, diante do 

espanto, da compreensão e da negativa de Adam, que lhe explica a necessidade 

de um nome para fazer parte do mundo humano:
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O cào está aprisionado num mundo paradisíaco, o mundo mecânico da 
Olivetti, isto é o mundo da linguagem. Senhor Olivetti, sabe que um 
certo cão no Instituto para Reabilitação e Terapia em Arad está tocando 
no senhor o Réquiem de Satanás? Sr. Olivetti, sabe que alguém, um cão 
com um buril humano, está inscrevendo em seu pequeno piano uma 
carta de amor? Sr. Olivetti, eu o saúdo de muito longe, de Arad, dos 
grandes espaços abertos do deserto. A propósito, tenho rosto? No 
momento, estou olhando para o cão: o rosto dele é meu? Será meu rosto 
a porção de sofrimento que explode em sua fisionomia iluminada? Que

- Qual é seu nome, então, criança?
A criança bate à máquina. Por que escreve nomes que um cão jamais 
saberia ou reconheceria? Porque - e Adam ri através das lágrimas que 
correm dos olhos de Wolfovitz - porque outrora, em alguma ocasião, a 
qualquer tempo, foi uma criança e os escutou. Ela escreve: Jesus!
Não. Adam lhe contou aquela estória! Adam falou - ou talvez fosse 
Herbert? - e a criança aguçara os ouvidos, escutando. Adam falou sobre 
aquele Messias porque era importante para ele falar do assunto. Ele era 
filho desta terra, carne de sua carne, enquanto eu era um refugiado do 
mundo de Klein.
- Não há necessidade de misturar as questões: você é um refugiado do 
mundo de Jesus, aquele Messias! Não se esqueça!. Nunca! (p. 184)

84 "Sabão”: bobão. na gíria israelense aplicada aos então recém-chegados da Shoá, o que ingenuamente 
adquiriu conotações sinistras, passando do risível dos seres fora deste mundo para o destino de muitos que 
ficaram na Europa.

Observe-se mais uma vez a sequência de deslocamentos: Jesus, filho do 

deserto, um judeu, arrancado ao seu mundo e transformado em deus, esse filho 

do deserto, assim como o garoto, que já não poderá ter esse nome, pertencente 

a um mundo da sagrada família expandida que não comporta cães ferozes- 

ferazes (eles são contagiosos), como a antiga Terra Prometida no seu simulacro 

atual confirma. O palhaço é “sabão”84. Mas o cão será crucificado na máquina 

de escrever que o fascina, com o entusiasmo incentivador de Adam, a quem é 

atribuído então o aspecto satânico:
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Quem fez aquela Olivetti? Outras Olivettis, estrangeiras, fizeram aquela 
Olivetti. Olivetti gerou Olivetti, que gerou Olivetti, que gerou Olivetti. 
Aquela Olivetti nasceu da bem-sucedida coabitação de dois dias de 
trabalho numa fábrica de Milão, três máquinas e uma régua de cálculo. 
E aquela Olivetti é adorada pelas mãos do meu santo. Existe nisso uma 
certa ironia, mas não sei, não consigo perceber exatamente qual seja. 
Ainda não. Um minuto antes do final, compreenderei. Isso e tudo o mais 
(p. 169).

combinação fantástica, como nos velhos tempos: Rex e Adam, 
respectivamente os cães de Use Koch e do Commandant Klein. Uma 
tigela. Um pedaço de carne. Judeu Puro encontra Porco Puro. E aqui, 
diante de você, em dimensão e cor naturais, o judeu dos judeus. Está 
manipulando a máquina. Que paixão! (p. 168)

O mesmo jogo opondo afirmação-negação-negação-afirmação observa-se 

nesta passagem, em que a consciência da submissão surge como inevitável para 

que o cão passe pela metamorfose até conquistar a condição de homem 

colocada como impossivel fora dessa cadeia onde giram Ilse Kock, Klein- 

Weiss, Jesus, Adam. A máquina de escrever adquire autonomia no correr do 

texto, na verdade, é ela quem escreve e quem produz o “ser” humano a partir 

do cão, num mundo reificado:

É a contradição que Adam tenta afastar que o mantém de mãos atadas e 

culpado. Porque, como no encontro com Klein-deus no deserto, em que o mito 

se desfaz, Adam nega-se a transmitir a “verdade” aos seus seguidores, 

reafirmando dessa forma o mito e as fantasmagorias que os atormentam - se 

estamos no palco dos simulacros, a morte pelo menos uma vez foi real e, na 

visão piedosamente enganadora de Adam, ele reafirma o sistema ao ocultar a 

verdade. No monólogo sobre a Olivetti, de novo Adam reafirma o mito ao 

transferir para o momento mítico e místico da iluminação o instante da
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De modo análogo à capacidade adquirida magicamente pela mercadoria 

máquina de escrever de se reproduzir, Adam, via Olivetti, produz outro Adam. 

Há uma associação entre a relação do menino com a máquina e Adam, que no 

fím do processo fetichista no qual ele acaba também sendo substituído pela 

máquina, acredita-se a própria encarnação divina já indicada pelas menções a 

Jesus. Isso, outra vez, de modo análogo, embora invertido, à situação em que 

ele vê Klein encarnando um deus no meio do deserto (p. 170), num processo de 

transfusão paternal.

Olivetti, você é a Revelação. Quem coabitar com você gerará um cão. 
Adam ri mas o cão não escuta, não vê, não sente cheiro, não sabe de 
nada. A máquina é tudo. Que obstinação, que amor à primeira vista!
Adam sorri satisfeito. A fim de se defender contra a devoção que tem 
diante de si, diverte-se. Insere na máquina uma folha de papel e o cão 
bate: a.3.5.1. % = X/?; dlgkh khlgchdfshchgkhahkhndchglhkh gldklish 
kd hglhch chgldshsh fdcdbalad.
Não demorou muito até o próprio tempo começar a acompanhar o ritmo 
da máquina. O tempo trotava com o cão. O tempo Olivetti gastava-se 
com entusiasmo. A criança move o carro da máquina e Adam diz:
Cão, há vinte e quatro horas você estava coberto com um lençol e latia. 
Sabe o que lhe aconteceu? Você passou por um milhão de anos de 
evolução. Portanto, necessariametne, eu sou Deus. Não existe outra 
explicação; não pode existir.
E a criança, a criança bate: ggdddhhhh8888tmzor kinior (p. 169-170).

consciência - embora não esteja convencido disso. O embate é concretizado no 

texto redigido pelo cào, onde a linguagem gagueja fisicamente na grafia não de 

sentidos, mas de intensidades equivalentes a grunhidos, ranger de dentes ou o 

abanar da cauda que ele não tem. Quem triunfa é a Olivetti e seus acionistas, 

como a Sra. Seizling, como Bronfinan. O que era “forma de conteúdo” toma-se 

“forma de expressão”, conforme Deleuze ( 1997, p. 16):
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Verifica-se na passagem de Kaniuk esse mesmo tipo de cruzamento, 

acrescentando-se a constatação de que a sociedade é o inferno. E Eco, ao falar 

de arquitetura como linguagem conotativa, esclarece o tema, na mesma tecla do 

uso e domínio conceituai:

O nascimento do menino, junto com a descoberta e submissão à linguagem, 

restabelece o pacto uma vez perdido. Em Corriente Alterna (1969), o poeta e 

ensaísta mexicano Octavio Paz comenta a função da linguagem tendo em conta 

coincidências entre Rousseau e Breton, na direção reterritorializante perseguida 

por Adam:

Es indudable que no es la sociedad de los hombres la que hace el 
lenguaje sino éste es el que hace a la sociedade humana. El lenguaje es 
exterior a Ia sociedad porque la funda; es interior porque sólo existe en 
ella y sólo en ella se despliega (p. 64-69).

A qualificação de "função” passa a abarcar todas as destinações 
comunicacionais de um objeto, visto que na vida associada as 
conotações “simbólicas” do objeto útil não são menos “úteis” do que 
suas denotações “funcionais”. E fique claro que entendemos as 
conotações simbólicas como funcionais não só no sentido metafórico, 
mas enquanto comunicam uma utilizabilidade social do objeto que não 
se identifica imediatamente com a “função” no sentido estrito (1997, p. 
202).

É esse o caso da máquina de escrever, objeto destinado a um fim específico 

mas que se revela como produtor-reprodutor da própria linguagem. A 

apropriação do cão pela máquina, seguida pelo processamento a fim de 

transformá-lo em ser humano, tem um exemplo na literatura brasileira que, 

além de ilustrar a percepção do mesmo fenômeno em tempos e lugares 

diferentes, comenta por antecipação a cena de Kaniuk. E o poema Máquina de
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no

s> A propósito de "malévolos e os presidentes da República” e o que se segue, vale observar que temos aqui 
um caso sintético e particularmente sagaz de expressão da história-vida-loucura. O não-senso, que devolve o 
texto ao inicio numa convulsão do deslocamento expresso inclusive graficamente, está nos últimos versos: 
"Bato dois LL, minúsculos / E a assinatura manuscrita.” Habermas. analisando Marcuse: Hoje a dominação 
se perpetua e se estende não apenas através da tecnologia, mas enquanto tecnologia, e esta garante a 
formidável legitimação do poder político em expansão que absorve todas as esferas da cultura” (1905, p. 
305).

Escrever, de Mário de Andrade (1972, p. 70-71), em que o ato de datilografar 

e, supostamente escrever, aparece não como gesto de vontade do autor, mas da 

própria máquina, com seus primeiros toques de uma palavra impossível, “B D 

G Z”, até a marca Remington crescer com seu “eco mecânico” e “igualdade 

maquinal” que nivela “os malévolos e os presidentes da República / escrevendo 

com a mesma letra...” até a paródia dos ideais da Revolução Francesa, 

“Igualdade / Liberdade / Fratemité, point” camavalizados na mistura 

homogeneizante imposta pela Remington-Underwood-Royal-Olivetti 

desenrolar dos tempos modernos que unem “todas as mãos” e todos os amores 

que acabam numa só máquina-língua83. O embaraçar das letras em função da 

intensividade que perturba as palavras, o sentido, na datilografia do cão- 

menino, o gaguejamento, tem outro equivalente no poema de Mário quando o 

texto diz: “A interjeição saiu com o ponto fora de lugar! / tuna lágrima que cai / 

E o ponto final depois da lágrima.” E o desacordo entre o bicho e o sistema, a 

coisa que pega o bicho, infinitamente mais voraz com o etéreo onipresente da 

informática, inapreensível mercadoria, embora o princípio seja o mesmo dos 

anos 20. Diz o poema: "Duma feita surripiaram a máquina-de-escrever de meu 

mano. / Isso também entra na poesia / Porque ele não tinha dinheiro pra 

comprar outra.”

Ou seja, a mercadoria-dinheiro produzindo o discurso. Em suma, o cão só se 

tomará homem na hipótese de se deixar descobrir e prender pela linguagem que 

o fundará. Porém essa linguagem não será dada nem pelo inumano divino nem
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assim como

86 Hermes inventou uma cítara com o casco de uma tartaruga.

por nenhum processo que substituiria o mito, mas é reproduzida e imposta pela 

condição máquina Olivetti reifícadora.

Não é só a Olivetti que entra em cena de modo decisivo. Existe também a 

música, introduzida por Adam e seu violão e por Miles Davis, o “jazzista” que 

sabia tudo da vida boémia e artística de Nova York, sem nunca ter estado lá, e 

isso importa, assim como as suas grotescas invencionices musicalóides, 

portanto informes, interessam na medida em que correspondem à canifícação 

de Adam e do menino, e eco para o desconjuntado, o informe do romance 

como criação de Yoram Kaniuk-Olivetti86. “Todos nós aqui somos 

indefinidos”, diz Adam, e é preciso lembrar, num momento em que o autor 

justifica seu romance no esfolhar do texto indeterminado ou do conjunto de 

textos que se desagregam para evidenciar os movimentos nos quais se dá a 

obra, onde “aos fluxos ligados, acoplados e recortados, opõe seu fluido amorfo, 

indiferenciado” (Deleuze-Guattari, 1996, p. 24).
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CAPÍTULO 6 - A SINFONIA DOS NÚMEROS
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De projeto a alegoria

Nesse universo, o projeto modernista da criação de Israel tem no Instituto sua

possível e desestabilizadora alegoria. Construído com o uso de doações feitas

pela milionária norte-americana, destina-se a conferir normalidade àquelas

vidas arrebentadas pela Shoá e a apressar a vinda do Messias. As sequências

iniciais em que a mulher tenta convencer funcionários pequenos e médios da

burocracia israelense a aceitar seu cheque (ninguém acreditava nela, de início)

como verdadeiro são muito engraçadas e servem para Kaniuk expor os

contrastes entre os “pioneiros” idealistas e o resultado do que eles fizeram, o

que por si só coloca-os em xeque na contradição que se revela com a obra feita:

uma simulação reproduzindo os desencontros do modelo.

A personagem é uma caricatura da benemerência judaica que vai de Moses

Montefiore87 até Bronfman, nome de família proprietária de empresas de

divertimento e da fábrica de bebidas Seagram’s, ambos nomeados no livro.

Bronfman várias vezes, como produtor de uísque consumido por Adam aos

litros e litros. A Sra. Seizling quer fazer valer sua “seriedade” de propósitos em

situações ridículas e hilariantes. Aqui, temos o humor instrumentalizado, que

s Montefiore (1784-1885). judeu britânico, foi um dos incentivadores do Sionismo moderno, com doações
destinadas a modernizar a Palestina.



146

serve para trazer à tona a má consciência que a milionária pretende resolver 

com suas doações. Ela é recebida e vista como milhares de outros turistas, cujo 

comportamento vem traduzido pela estatística dos números, esse elemento 

fundamental no livro, como veremos neste capítulo. Para os nativos, a Sra. 

Seizling de início é:

apenas um dos 130.148 turistas judeus que permaneciam em Israel 
durante uma média de 10,8 dias, gastavam cerca de US$ 20,60 por dia, 
compravam lembranças, objetos de arte, artigos religiosos, jóias e 
outros produtos, tomavam 124 xícaras de café e se queixavam da falta 
de cortesia dos garçons. No verso da moeda, porém, a Sra. Seizling 
estaria entre os 53,4% dos turistas judeus americanos que considerariam 
satisfatória a comida dos restaurantes israelenses e, facilmente, entre os 
2,9% de turistas ocidentais brancos que não esperavam encontrar muito 
no país, excluindo-se, portanto, dos 5,5% que tinham esperado demais e 
ficavam decepcionados. Ela fumaria cigarros americanos (Marlboro) e 
terminaria por somar-se aos 18,5% que descobriam em seu último dia 
no país o mercado de pulgas em Jafa e lá adquiriam dois colares persas, 
um turíbulo árabe de cobre em formato de pássaro e um anel iemenita. 
E, na loja de presentes do hotel, com o olhar cheio de cobiça, ela 
compraria, a despeito da repulsa que sentia, uma bandeja azinhavrada 
de cobre batido tendo ao centro o túmulo da Mãe Sara - para dar a um 
parente, a um amigo ou, simplesmente, sem qualquer finalidade (p. 39- 
40)88.

88 É a estatística do sistema que ignora as “intensidades” da margem, segundo Gabriel Tarde (Albuquerque.
2000. p. 165).

É sempre um comportamento em função de objetos e números, terminando o 

perfil com a aquisição da bandeja e da gravura do túmulo da matriarca, tão 

autêntico quanto um dólar de chumbo. Mas o que importa no caso é a 

sustentação da máquina turística, também envolta pelo véu já feérico da 

ideologia sionista, com seus símbolos históricos oferecidos em cardápios de 

viagem. Nesse clima a Sra. Seizling planeja reintroduzir os futuros internos do
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59 Simulacro e Simulação, sobre Disneylàndia: 'Por uma extraordinária coincidência (mas isso resulta sem 
dúvida do encantamento próprio a este universo, este mundo infantil congelado foi concebido e realizado por 
um homem, ele próprio hoje em dia criogenizado: Walt Disney , que espera a ressurreição a 180 graus 
negativos. Na Disneylàndia desenha-se. pois, por toda a parte, o perfil objectivo da América, até na 
morfologia dos indivíduos e da multidão. (...)... a Disney làndia existe para esconder que é o país real’, toda 
a América real’ que é a Disney làndia (de certo modo como as prisões existem para esconder que é o todo 
social, na sua onipresença banal, que é carceral). A Disneylàndia é colocada como imaginário a fim de fazer 
crer que o resto é real, quando toda Los Angeles e a América que a rodeia já não são reais..." (p. 20-21). 
Mais uma vez. o tema do teatro do mundo.

seu hospício, de onde ao mesmo tempo emergirá o Messias.

É conhecido o texto de Baudrillard, em que ele diz ser a Dineylândia a 

verdadeira configuração da cidade norte-americana89. O festival consumado de 

simulacros prefigurados por Kafka em seu romance normalmente inacabado, 

América, no capítulo sobre o grande teatro integral de Oklahoma. Um circo ou 

um grande parque com elementos circenses é também a concepção de Adam, 

que apenas levara do picadeiro para o campo de extermínio e depois para o 

Instituto de Reabilitação e Terapia o seu jeito de funcionar como palhaço, 

transferido para a história enlouquecida.

Não há como evitar a comparação entre o destino congelado da Sra. Seizling 

e o do criador da Disneylàndia: Walter Disney que, como se sabe, também quis 

ser transformado num bloco de gelo à espera de uma milagrosa cura fiiturística 

pela qual a própria morte se toma simulacro de morte e gestação, incorporando 

a “realidade” daquele parque de diversões na cidade de Los Angeles, a capital 

do cinema em todo o planeta, arquiprodutora de simulacros. A metalinguagem 

disso temos na equação desconcertante, porque repetitiva ao extremo, do rosto 

de Marylin Monroe, na famosa peça de Andy Wahrol. Assim sendo, e seguindo 

a leitura do romance, pode-se concluir que o Instituto, como Adam proclama ou 

sugere, seria o “verdadeiro Israel”, reconstituído na alegoria explosiva, 

consumada e verdadeira do simulacro, um plano a ser aplicado ao território 

como um mapa prefabricado. O número é apenas mais tuna substituição do ser
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Os números são o índice de qualidade e eles estão presentes na enumeração 

caótica que se segue, o não-sentido fazendo transparecer o sentido:

humano perdido como realidade.

A leitura que Gross faz do jornal surge em contraponto com as teorias 

históricas de Adam num mundo onde nada é verdadeiro, em que a sequência é 

dada como um espetáculo tendo por música de fundo conhecida canção 

folclórica judaica. A fala após o comentário de Adam sobre um filme, quando 

ele confere aos números um peso estético, pois na sua lógica, procurando 

apreender o funcionamento do sistema, nada mais lógico do que essa função 

dos algarismos tatuados em seu braço, como o fora em milhões de outros. 

Números que também tinham um apelo estético para Ilse Koch:

Após tal conversa, como poderia o jomal da manhã interessar ao Dr. 
Gross? Uma greve no porto de Haifa (outra vez!), um restolho 
incendiado nas proximidades de Tel Katsir (isso fica muito longe, na 
Galiléia), o Primeiro-Ministro da Síria anunciou que seu país destruirá 
Israel (já ouvimos isso antes! ele não conseguirá!), a popularidade do 
Presidente das Filipinas entrou em declínio, a democracia na Grécia 
corria perigo, um cidadão turco foi morto em Chipre, uma turista foi 
roubada num par de brincos em Tel Aviv... Ele vira a página dos 
anúncios classificados. Lê meticulosamente os anúncios, fascinado. 
Alguém anuncia através do jomal que é bonito e rico, possui um 
automóvel e agora procura uma mulher bonita e bondosa para o 
matrimónio - um matrimónio feliz, naturalmente. Enquanto isso, Guina 
arruma tudo em cima da mesa; endireita os papéis, tira o pó de várias 
pastas volumosas, abre as persianas. No jomal, um jovem engenheiro

Mas o fato interessante é que o herói do filme, James Cagney, 
pronunciou 4.222 palavras durante a exibição, enquanto a heroína, cujo 
nome me escapa no momento, disse apenas 2.050 palavras e, não 
obstante, apresentou um desempenho muito mais convincente que o dele 
(P-230).
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gabava-se publicamente. Jipes à venda, leilão público. Última 
oportunidade para ver My Fair Lady. Em Beer-Sheva, pode-se comprar 
um prédio de escritório com três andares. O sistema sonoro está tocando 
Mercado Persa, em seguida tocará Scheherazade e, depois, Havah 
Nagilah (p. 230-231).

Aí está a torrente de notícias servindo apenas como pretexto para a 

circulação de mercadorias através dos anúncios e das próprias notícias e tendo, 

destituída de hierarquia, a mesma significação reifícadora da listagem das 

marcas de conhaque ou da mixórdia dos fatos históricos ao som do Mercado 

Persa. São estilhaços dançantes, como também os dementes do Instituto, 

indiferenciados na permuta interativa de fantasias, reflexões, conflitos 

atribuídos a todos e a nenhum deles, ampliados que estão numa fantasmagoria 

desdobrável. A perfeição impressionante com que funciona o sistema de ar 

condicionado do edifício, como o horário exato em que teremos o início da 

projeção do filme, como a assepsia e a música clássica no campo de extermínio 

ou a pontualidade com que vai ao ar um noticiário internacional assegura-nos 

que tudo funciona como deve, nada há de errado na verdade, enfim, alguém em 

algum lugar deve estar fazendo a coisa certa. Pois a música evoca harmonia, 

completude, as piadas de Adam são sufícientemente anestesiantes no efeito 

dissuasivo, as notícias chegam na hora exata e dessa maneira podem falar tanto 

de um massacre na África Central, seguido pelo sorriso simpático da 

apresentadora, como de um jogo de futebol comentado pelo olhar sombrio do 

locutor ao anunciar que certo time de beisebol fora derrotado.

Faço a digressão para dizer que, no final, quem se sente deslocado é o 

próprio espectador ou o leitor colocados pelo romance como históricos. No 

primeiro caso, num efeito que o toma disponível e inidentificável entre milhões 

de outros espectadores. No segundo, em que o simulacro se revela, porque,
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Naquela noite e àquela hora, o dr. Gross, a caminho de sua casa em 
Arad, teve um pneu furado. Na mesma ocasião, Pierre Lotti despertou 
de um pesadelo, entrou em pânico e vomitou, dobrando-se por causa da 
dor que lhe penetrava pela cabeça como um raio, mas logo tomou a 
adormecer e esqueceu o ocorrido.
Outros fatos espantosos aconteceram naquela hora fatídica (como ficou 
esclarecido posteriormente). (...) As onze e cinco, o elevador enguiçou 
entre o segundo e terceiro pavimentos, e a grande geladeira da cozinha 
de Pierre Lotti parou de funcionar (p. 237-238).

diante de tudo isso e, a exemplo da cena dos namorados de Eco, conscientes da 

alienação, a única coisa que resta é a percepção incómoda do leitor também 

como simulacro, colocando-se por sua vez nessa roda alucinante onde 

inclusive ele é isso, ou aquilo, e aquilo mais, ou menos, apenas número. Tudo é 

substituído por alguma outra coisa, o gosto, a imaginação, a memória, nomes, 

órgãos, o corpo fiincionalizado.

Nessa direção, um ponto mais importante está no encontro de Adam e Deus 

(Capítulo 12, “Noite no Deserto”). Tem início com outra paródia, desta vez, da 

Anunciação a Maria, em que um anjo alado aparece e revela à gêmea 

Schwester mais velha (a indicação criteriosa de qual das irmãs está em cena é 

um exemplo do supérfluo da dissuasão despistadora: o sanduíche na lanchonete 

não alimenta, mas é servido com rapidez e jamais tem gosto, o número toma-se 

padrão estético, etc.) que tinha chegado o momento da caminhada pela areia 

rumo ao encontro final, algo claramente indicado pela banalidade dos sinais 

numa caricatura dos eventos formidáveis que segundo a tradição precederiam a 

Vinda. Sinais que surgem enfileirados da mesma forma que as marcas de 

bebida de Adam, uma constante maneira de mostrar como apenas os rótulos 

mudam e o que conta é a mudança, a aparência em que as coisas se consomem. 

A mudança é a própria aparência da mercadoria, ou dos sinais:
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Aqui rugiram tempestades, em Edom, em Moav, no Negev, em Paran, 
nos desertos de Amon. Grandes reis combateram neste deserto sombrio. 
O Rei Kadralomer de Elem, o Rei Tidal das nações, Amrafel, Rei de 
Shinar, Arioch, Rei de Alosar. O rei de Sodoma e Gomorra. Vejam! 
Abraão, Lot e sua mulher. A encruzilhada das nações: gregos, romanos, 
mamelucos, egípcios, árabes caldeus, babilónicos, assírios, cristãos, 
hebreus e judeus... a terra de sal, espinheiros e cobre. A terra das 
montanhas das aves de rapina, águias e milhafres, a terra de 
Melquizedeque, o sacerdote do deus chamado o "Altíssimo” (p. 240).

No meio desses rótulos cambiáveis, não há entretanto lugar para surpresas, 

pois tudo é mutável no processo de descarte seguido de reapresentação em 

outra embalagem. Tanto que o Purim (p. 245) volta a se impor como a 

realidade fugaz, quando os peregrinos loucos (a loucura sendo entendida como 

a mente cambiável) começam a dançar com os braços onde levam a tatuagem 

nazista (no caso simulacro da marca de Caim, a condenação sendo gratuita e 

absurda como na história de Joseph K.) para promover uma sinfonia numérica. 

Na p. 246 Adam ouve o riso perverso de Deus, o velho Klein mais uma vez 

metamorfoseado, pois deixara de ser Weiss para assumir outra máscara, agora 

da própria divindidade, assim como Johnnie Walker também poderia estar por 

lá. Ainda na referência a Jesus, Deus feito Homem, temos o homem feito Deus, 

porém homem na investidura nazista.

Tudo termina, com essa apoteose invertida, na frieza aparentemente concreta

Em outro momento temos o mesmo tipo de enumeração volátil retirada da 

própria Bíblia, preparando o encontro com o Deus terrível do deserto, que se 

mostra impiedoso sobretudo com o povo que escolhera e por Ele fora 

escolhido:
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E, afinal, a Enfermeira Spitzer fez todos silenciarem e começou a 
preparação final para o espetáculo, a Purimspiel, a peça de Purim. 
Todos foram colocados em fileiras: três Assueros, dois Reis David, o 
Rei Jorge III com uma bela coroa de papelão, Napoleão III, Luís XIV 
(Pierre Lotti empunhando uma espada), a Rainha Esther, Madame 
Pompadour enfeitada a ponto de parecer quase monstruosa, Madame 
Bovary, Use Koch, Madame Pasteur, Greta Garbo e Marlene Dietrich. 
O maldoso Amã, ou seja Arthur Fine, tentava imitar o andar de Adam 
ao passear com o cão pelo pátio como Carlitos o Ditador, ou seja vocês 
bem sabem quem90. Havia também outras fantasias: Hess, Himmler e 
Heydrich. E o rabino de Tchorkov, dois rabinos hassideanos e três 
oficiais do exército israelense, além de um piloto, um quadro de avisos, 
um jornal vespertino, um chifre de carneiro, Mickey com um rabo 
comprido demais, um coelho, dois cães, uma central telefónica (a jovem 
Sra. Elmug com dois receptores telefónicos nos seios de modo que, 
como explicava ela, era possível fazer discagem dela - e receber 
resposta imediata; alguns tentaram a ligação, mas a maior parte ouviu: 
“O senhor discou o número errado!” (p. 189)

Esse painel em movimento de repente mostra-se hilariante na festa das coisas 

e dos animais atingindo a plenitude do riso capaz de libertá-los coletivamente, 

como na última frase do trecho acima, que estala no texto e bnlha - um

dos números, que serve para apagar a concretude da aniquilação. Kaniuk 

transforma o Purim num simulacro da “festa dos loucos”, que, segundo 

Bakhtin, na França apresentava-se com maior vigor, na sua “inversão paródica 

do culto oficial acompanhado de fantasias, mascaradas e danças obscenas” 

(1997, p. 64). Os ícones, não só da tradição judaica como da história ocidental 

e dos mídia, misturam-se muna fusão espetacular e infernal:

90 Em O Grande Ditador, clássico cinematográfico de Charles Chaplin, impressiona a semelhança entre 
Hitler e o personagem; aqui. Kaniuk inverte seu esquema para denunciar o ditador no clown e o fato de que 
o primeiro também representa um papel.
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uma voz:

relâmpago circense. O ponto é o poder, ou seja, como cada um é manipulado, 

nada importando quem nem como, desde que o sistema se mantenha. Só o 

paroxismo da oração frenética que se desarticula, ou o uivo, rompem com a 

máquina totalizante. No romance existe a seguinte passagem:

O Comandante Klein, atualmente Weiss, diz: “Você compreende, 
Adam, que você é eu, porque eu sou você, ambos cães, mas eu tenho 
um chicote e você não” (p. 194).

-AU é aqui. Aqui é ah. Não há escapatória. Nem descanso... Wolfovitz, 
quem é você?
Wolfovitz:
- Sou Wolfovitz. Minha filha Naomi esteve num porão.
Adam:
- Não. Erga a mão, arregace a manga. Veja... o que está escrito em seu 
braço?
Wolfovitz lê devagar:
-8... 1... 9... 8... 7...
- Bem, então, quem é você?
Wolfovitz:
- Tem razão, não sou Wolfovitz. Nunca fui e nunca serei. Sou 81987.
- E você, Rainha Esther? Minha velha e querida Schwester? Quem é 
você?

91 "A técnica dos campos de concentração visa tomar os prisioneiros iguais a seus guardas, a fazer dos 
assassinados assassinos.” Adorno em Mínima Moralia (p. 89).

A essa revelação que na verdade apenas confirma o que Adam sabe, que ele 

também é o alemão Klein91, a ponto de sobreviver ao campo, segue-se o 

momento culminante da festa, em que as fantasias e os papéis monstruosos 

evaporam à força dessa outra fantasia, inelutável, porque tatuada em seus 

braços e que os une em uma “nação”, como diz o romance, também entre aspas 

(p. 239). Uma nação de barro informe, leprosa, uma nação-gólem à procura de
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O narrador compara o murmúrio de Schwester ao de uma prece, ou seja, uma 

profissão de fé a que se reduz a somatória toda.

E Adam diz numa voz rouca e baixa:
- Quem são vocês? Quem somos nós? Subtraiamos Schwester de 
Wolfovitz. 81987 menos 61345 é igual a 20642. Será esse o ano da 
redenção? Bem, em que anno domini estamos vivendo? 1965? Então, 
vamos subtrair a gêmea Schwester mais velha de Arthur, Esther do 
malvado Amã. Eis o meu palpite de hoje. Arthur, levante o braço. Está 
vendo? 63310. E a querida Schwester é 61345. A diferença: 1965. Em 
outras palavras, hoje (p. 195).

Ela arregaça a manga: 
-6... 1... 3... 4... 5...

Nesse momento, Kaniuk ferroa tanto o anno domini, aqui como óbvia 

metáfora da civilização cristã, quanto o misticismo da Cabala e o jogo 

interpretativo com o valor numérico das letras, para chegar à indicação da 

“‘atualidade” que, na vertigem do livro, também poderia ser 1481, ano do 

primeiro auto-de-fé na Península Ibérica, como 1948, o da fundação do Estado 

de Israel. O ludismo carnavalesco da obra nada mais é do que a tradução da 

“loucura” da história, que se esvazia na perversão dos números, 

intercambiáveis enfim como as imagens do cinema, do vídeo, dos jornais, na 

indústria do turismo em massa, etc., sempre uma alusão ao extermínio, base e 

auge de um processo cultural onde se insinuará a tentativa de grito do gólem.
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O judaísmo, Shoá e banalização

Os números sào o extremo do estatístico. Eles são o disfarce da

*

menipéia. A referencialidade tanto do intertexto como da história e seus ícones 

“faze parte” do romance e não podem ser dispensados em favor de uma leitura 

puramente literária, à qual de resto este trabalho nào se propõe. Deve-se notar 

ainda, e a propósito, que a menção de nomes como esses, entre outros, 

projetam o livro para o terreno do romance de ideias, outro traço da menipéia, 

segundo Bakhtin, uma publicística, uma espécie de gênero jornalístico da 

Antiguidade retomado por Kaniuk a fím de levar o leitor para as obras dos

homogeneização, servem para indicar qualquer coisa sem designar coisa 

alguma, como instrumento de dissuasão; na sua incontestabilidade, disfarçam 

afinal o andamento emperrado das coisas, a intensidade latente e a alienação 

implicadas por trás das referências à produção, a quantidade de mortos nos 

campos de extermínio ou de automóveis produzidos durante o ano. Há índices e 

mercadorias perfeitas em si mesmas, higiénicos ambos, do mesmo modo que 

Klein exigia silêncio e tranqiiilidade na fila do extermínio.

Logo depois da passagem de Adam com Klein no deserto, são mencionados 

os nomes de Franz Rosenzweig (1886-1929) e Leibovitz92, além de fatos que 

reforçam a proposição de Bartaná sobre o imbricamento desse livro com a 

história, da qual seria uma expansão, rompendo os limites da obra literária para 

inscrever-se na vida e também se dão no âmbito destrambelhado da sátira

92 Rosenzweig e leshaiahu Leibovitz são pensadores importantes do judaísmo contemporâneo, o segundo, 
mais recente, deixou uma obra de reflexão sobre a ortodoxia e uma série de ensaios sobre a questão política 
no Oriente Médio, de radical oposição à política israelense em relação aos árabes palestinos.
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autores referidos, ou então a recorrer aos textos enciclopédicos, dos quais o 

livro é um apêndice torto (1981, p. 102). O que situa esse leitor, como disse 

anteriormente, no movimento da história:

- Gunther, citando Franz Rosenzweig, acrescenta:
- O judeu não precisa tomar coisas em fé, porque ele próprio, judeu, é 

a fé.
- Não! - protesta Joseph com algum ressentimento. - Não foi isso que 
eu quis dizer.
Herbert (a outra face de Adaní) pousa a xícara de café e diz:
- Vocês são gente distinta e todos possuem um diploma universitário. 
São gente distinta e diplomada, na presença de um deserto - e isso me 
intriga. O judaísmo de Hillel não é judaísmo propriamente dito, mas 
uma parte do verdadeiro judaísmo - uma parte que não os ajudará. O 
judaísmo é uma totalidade. Um Deus ciumento, um Deus delinquente, 
um Deus que fugiu, um Deus que destruiu, um Deus de ética e um Deus 
sem ética, um Deus de assassínio e um Deus de compaixão. O judaísmo 
aterroriza e, ao mesmo tempo, consola. Acreditar nele é acreditar numa 
ordem desprovida de significação e é por isso que saímos à procura de 
Deus. Moisés também saiu, assim como Samuel, Elias e Saul. O 
judaísmo de vocês desfez-se em fumaça, mas isso vocês não entendem. 
Jamais entenderão. Perguntem ao Sr. Graetz, que viu a degraça e a 
glória do judaísmo: a hora em que alguém cujo nome permanecerá em 
segredo fez o cadáver da filha rir. O judaísmo de vocês é o judaísmo 
que só olha para o espelho. E isto é apenas parte da desgraça. Para 
entender o milagre do judaísmo é preciso olhar a fumaça de ambos os 
lados. Fumaça que sobe ao céu para pedir perdão para si mesma (p. 
259).

A camavalização e o grotesco são mais uma vez a arma do autor para realizar 

seu desmanche a partir da retórica libertária e, aqui, enquadradora ideologia 

judaica contida na frase de Rosenzweig. Hillel, mencionado, é o grande rabino 

que divide as discussões talmúdicas com Shamai, o primeiro sendo liberal e 

normalmente prevalecendo sobre a rigidez do segundo, evocado no trecho pela



157

93 A passagem é fundamental para a compreensão da fé judaica. Leibovitz dedicou muita páginas a respeito 
da posição incondicional de Abraão. O sacrifício também foi tema de Kirkegaard em Temor e Tremor.

alusão à dureza divina chegando até a perversão que se nega. É a dureza que se 

revela na marcha dos fiéis para o forno crematório de onde assumirão uma 

atitude lembrando o Sacrifício de Isaac, que vai inocentemente para a morte 

(Génesis, 2 293), porém através do portentoso da cena patriarcal sugerida, temos 

os anéis de fumaça à guisa de oração das fornalhas, com seu evoluir no ar, a 

somatória final dos números que comprovavam a eficiência do sistema de 

extermínio. A fala indica o caminho da paródia, ou seja, o deserto e a longa 

interrogação feita por Moisés, consubstanciada na própria viagem em que, 

como os personagens de Kafka à espera da justiça, não chegou à Terra 

Prometida.

O que Herbert-Adam (e no trecho é o primeiro quem toma a dianteira, com 

toda sua carga herdada de Heildelberg, quando o palhaço não pode falar), diz 

que a somatória final é a morte programada como metonímia de toda uma 

civilização, cuja brutalidade vem disfarçada por mitos nas suas diversas formas 

e embalagens, ou na assepsia dos números, que selam a destituição do corpo 

em si. E, para continuar “funcionando1', pouco importam os meios a serem 

utilizados: as coisas governam coisas e suas mutações.

Adam não está livre de Klein e vice-versa - a diferença é quem está com o 

chicote. Temos novas metamorfoses e, desta vez, num curto trecho 

especialmente agudo sobre a dissuasão imbricada com o simulacro das vítimas, 

elas também, em si, simulacros. O kidush haShem, a santificação do nome, o 

sacrifício em que o judeu morria por confirmar e confirmando sua fé, toma-se 

extermínio em massa, índice de produção, como está dito acima. A arcaica 

individualidade essencial entranhada em Adam foi descartada, apenas os 

números contam, como descobre Miles Davis, a outra face de Charhe Parker,
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aqui na metamorfose branca do personagem, o que aumenta a potência dos 

deslocamentos.

- Naftali pergunta com forte sotaque germânico:
- Por que ri o cavalheiro?
Miles responde que foi prisioneiro num campo de detenção do qual não 
lhe permitiram regressar aos Estados Unidos por suspeitarem que ele 
era um espião. E naquele campo de detenção existia um homem 
chamado Adam, que possuía um cão chamado Davi, Rei de Israel. 
Nesse ponto, Naftali ri (p. 263).

Após a jornada pelo deserto, Miles Davis vai parar em Eilat, extremo sul de 

Israel, à beira do Mar Vermelho, onde encontra uma turista. Juntos, seguem até 

a Cidade Velha, em Jerusalém, para procurar certo Naftali Klein (Klein é um 

nome comum a judeus e cristãos, sendo assim indiferenciado). Como Miles 

Davis não tem a tatuagem dos números no braço, pedem a Klein, agora 

transformado num fabricante de judeus sobreviventes, fornecedor de 

documentos e dados sobre os campos de extermínio para conferir maior 

“autenticidade” à falsificação - como o “modesto cambista” de Sêneca, que 

“vendia cidadanias ao varejo” (1988, p. 256). São os elementos necessários 

para que a nova “vítima” dos nazistas apresente um pedido de indenização às 

agências do governo germânico, pois a solução reificada é a solução de Rex. 

Miles, porém, não quer isso. De um lado, pretende ostentar a tatuagem, num 

modismo fútil e, por isso, mais insuportavelmente atroz, que mostra o potencial 

do mito em uso no mundo do consumo. Miles e a namorada que paga a conta 

divertem-se e riem, o que não acontece com Klein, pois enfim negócios são 

negócios. Em seu quiosque, Naftali tem um cão, Rex, a quem chama de 

“Adam”, provocando novo riso em Miles:
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A banalização é reconfírmada pelos próprios sobreviventes quando recebem 

Miles no Instituto, como elemento essencial da sua condição radicalizada. Ele 

mostra com orgulho o número que lhe dá direito à indenização dissuasiva e 

reifícadora e, ao mesmo tempo, a prova definitiva de “pertencer” a um grupo,

Seu riso, como sempre, é o riso triunfal de Rex ao constatar a consiunação da 

metamorfose em simulacro que implica ver o genocídio nem mesmo como 

zombaria, mas como mais um dado na banalização geral. A cena, 

apropriadamente, ocorre na Cidade Velha, onde o antigo shuk (hebraico), ou 

suk (árabe), o tradicional mercado levantino, emblema do comércio universal, 

oferece uma avalanche de quinquilharias, grande parte com motivos religiosos 

muçulmanos, cristãos e, em algumas lojas, também judaicos. Nem é por acaso 

- aliás, o acaso é negado nessa obra onde o aleatório cumpre o determinado, 

revelando-se apenas aparente - que do mesmo capítulo faz parte a violentação 

da irmã Schwester pelo beduíno com o corpo coberto de relógios 

contrabandeados. É quando ela vê o anjo através de um jato de urina, a forma 

que encontra para explicar o prazer, sendo levada a agradecer ao rapaz pela 

violência e pela graça desejante encontrada no deserto onde fora buscar Deus. 

Não podemos esquecer que ela convencera a Sra. Seizling a construir o 

Instituto onde seria esperado o momento da grande revelação que, enfim, 

confirma-se para ela onde se localizaria. O problema é que para a repressora e 

auto-repressiva Schwester, isso representa um interregno, como acontece com 

Adam e Guina, que ao final não livra, mas reafirma o binómio dominante- 

dominado e o desejo das duas coisas se reduz a fumaça. Um dos beduínos, ao 

rir, mostra o único dente que possui, um dente de “ouro” (p. 263), símbolo 

usado pelo autor de modo enfático: o metal precioso reluz ao sol do deserto 

numa boca vazia.
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de ter uma “nação”, fazer parte da massa, da coisa, do número, dos corpos 

mortos, dos cães vigiados por Gross, Guina, Klein e Adam. É uma banalidade 

de múltiplas faces, como as coisas e os bichos no conjunto do informe: só 

ostentam os números aqueles que chegam ao limite da destituição, o povo que 

grunhe e rasteja pelo deserto, na procissão da morte em simulacro. Bom 

trabalho - comentou Wolfovitz. - Agora, você também tem uma participação 

no Paraíso! (p. 271)”, é a zombeteira saudação que Miles recebe, pois a partir 

daí já não seria mais um deslocado entre eles, mas outras tantas vezes 

deslocado de si mesmo como os demais no seu simulacro, nem mais nem

menos, um número.

Os internos se divertem, fazem graça com o alívio dos destrambelhados e 

chamam os números de Deus (assim como Klein é deus-número deus-abóbora), 

em mais um lance da mutabilidade indiferente que os submete. Enquanto isso, 

Adam é de novo o cão sob as ordens de Klein, e quem vem em seu “socorro”, 

na inversão-confirmação das funções, é o menino, já menino e não mais cão, 

portanto reintegrado, que lhe entrega no entanto um desenho mostrando “um 

homem gordo com um chapéu e uma bengala iguais aos de Carlitos” e um cão 

como tais, um palhaço e um bicho numa relação complementar (p. 272-273). 

Adam não suporta a insinuação canina, rasga o papel e brada revoltado a frase 

definitiva do livro: Um mundo sintético! - diz ele.” Para prosseguir: A 

Sra. Seizling arruinou-nos a todos, mijou três vezes em cima de nós, dissecou- 

nos os cérebros.” Quer dizer, tomou cada um deles uma peça da sua 

Disneylândia tétrica e... real. Adam quase ri, mas segura o riso. O menino 

beija-o, fazendo com que o palhaço lembre da filha Ruth - o cliché sentimental 

que engana e revela o irredutível em seu simulacro. Sente vontade de fugir, mas 

já é tarde e “não pode pedir perdão”, todos estão mortos. A cena termina com
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O destino como fingimento

Adam e o menino rindo em paz, ambos por assim dizer “curados” pela força 

esmagadora da Sra. Seizling e de Rex. O narrador usa uma imagem 

melodramática, expressivamente kitsch94, para comentar o desfecho tanto 

hollywoodiano, isto é, reinstitucionalizante, quanto apocalíptico do capítulo e o 

riso seguinte é o riso dos parvos dissuadidos, não a gargalhada dos loucos, 

como de Miles: “Adam ri e a criança ri. E além da janela o sol se afunda no 

deserto como uma bola vermelha sendo enfiada num terrível inferno.”

Nesses cenários, Wolfovitz (o exasperado Filho do Lobo, de voz horrível, 

inumana portanto), apelidado de o Circuncidador, embora nunca tenha cortado 

um prepúcio na vida, compra uma guilhotina, algo burlescamente exagerado 

para o exercício do preceito bíblico destinado aos meninos recém-nascidos. E a 

sua maneira de viver o próprio simulacro, em que o ato consumado ou não 

pouco importa, embora possa comover, se isso tem alguma relevância, o que no 

conjunto faz ressaltar a extensão da atrocidade. Como ocorre também na 

história do hassid introduzida à guisa de ilustração por Wolfowitz, que

94 Uma forma de superar o kitsch seria deslocá-lo. tomando-o novamente expressivo em si mesmo, com 
temos em Kaniuk. Gehry e outros artistas. "Lukács opõe a obra de arte à mercadoria; Benjamin. num outro 
gesto de ousadia dialética, conjura uma estética revolucionária a partir de dentro da própria mercadoria", 
frisa Eagleton (p. 237). Yves-Alain Bois, num artigo (Formless, A l'ser's Guide. 1999. p. 119). fala sobre o 
aspecto dialético do kitsch. além da oposição modernista que via nele uma espécie do mal (Adorno) na arte. 
É no sentido indicado por Bois que o kitsch. esse elemento excessivo do cotidiano universal, está presente em 
Kaniuk e Gehry: "... many artists have tried to force the lock of this dialectical opposition betvveen 
modemism and kitsch, and to invent an immediate’ (unmediated) kitsch. a first-degree, nonironic kitsch. 
The job is not so simple, since a kitsch object cannot be consciously produced. Their strategy vvas not that of 
rcappropriation but of precipitation (in the quasi-chemical sense) of the poisou’ from out of the verv being 
of art. To achieve this. it vvas first necessary for them to attend to kitsch vvithout irony (thus no posture of 
mastery); they had to produce kitsch (therefore unconsciously, or almost, or at least vvithout distance).”
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considera os nazistas como mensageiros divinos, numa carta dirigida ao próprio 

Deus, rimando com o diálogo Adam-Klein no deserto. E o caso do judeu 

piedoso que não podia falar e dos mantos feitos com pedaços da cortina de 

sinagogas que ele vende em missão de caridade (p. 274-279). A parábola 

hassídica vem desfigurada no personagem, um sombrio porta-voz mudo que 

confirma o fim da inocência e o limite do conceito, além do qual restam o bicho 

e o disforme. Essa mudez é opcional porque a certa altura ele descobre que 

tudo o que diz de mau toma-se realidade, um Midas ao contrário. Assim, num 

momento de destempero, lança uma praga sobre sua família, que logo perecerá 

num incêndio - é para isso que servem as palavras. Depois disso, opta pela 

mudez, que se revelará tão vazia quanto o sacrifício de Parker. Um rabino 

redige um longo depoimento explicando quem é aquele homem e o que ele faz, 

vendendo peças de tecido que sobraram das cortinas das sinagogas destruídas. 

A nota irônico-sardônica está em que nada vai melhor porque ele permanece 

mudo. Um dos pedaços de tecido quase sagrado é adquirido por um pintor 

judeu que o coloca sob uma prostituta nua, não-judia (o detalhe é mordente, 

pois, fosse, qual seria a diferença? - a iniquidade revela-se vazia), usada por 

ele como modelo. A missão piedosa do hassid, reifícada, termina sob o traseiro 

comercial da mulher, numa imagem agressiva, sem meias-tintas95.

Wolfovitz comprara a guilhotina porque, “como dizia ele a Adam, o que mais 

o intrigava era o que ele chamava de ‘fingimento do destino’” (p. 274), 

espelhando as teorias de Adam sobre a representação como fato consumado. 

Por exemplo, esperava já ter morrido e isso não acontecera, introduzindo com 

isso a história do hassid condenado à mudez pela própria boca, num arremedo

’■ Nesse episódio podemos ver o decalque de uma tradição dos judeus da Europa Oriental, como registra 
Schlesinger (p. 233): "... os homens santos, à guisa de penitência por todo o povo de Israel, partiam para o 
Exílio’. Vagavam de cidade em cidade, como mendigos e enlutados, a fim de poderem partilhar do E.xilio 
da Shechiná e assim apressar o fim do Exílio de Israel. ”
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No entanto, o que ocorre é que a atrocidade não desaparece, ela apenas dá 

lugar a outra atrocidade, a do “esquecimento”, após a trituração da máquina 

dissuasória do Instituto, o que é denunciado pela frase mordaz a respeito do Dr. 

Gross. Wolfovitz quer um chão firme para pisar e isso, supõe, só encontrará na 

morte, que o livrará do inferno solar, mas também não pode morrer, pois isso já 

não é permitido aos “sobreviventes”, a não ser o fingimento de sua morte: o 

esquecimento. É esta a questão, já que não se pode dizer central, pelo menos 

mais frequente a partir daí e até o final do livro: a impossibilidade da morte. A 

morte, que um dia, no entanto, fora tão próxima no campo de extermínio e uma 

realidade para milhões, tomara-se algo inatingível e até postiço para os 

sobreviventes. É como se cada um tivesse saído de um casulo, esse simulacro 

da morte, para outra vida, indiferenciada. Mesmo a Sra. Seizling, finalmente 

enterrada na área do Instituto, permanece com seus tentáculos em ação,

de morte. No mundo sintético, ele explica de modo lancinante um pouco mais 

sobre a sua aquisição. A justificativa da vida é a ocasião de poder agradecer a 

possibilidade da morte:

- Comprei uma guilhotina capaz de cortar plástico. Se a cabeça de 
Naomi (a filha que não podia crescer, refugiada num porão muito 
baixo) fosse feita de plástico, ela teria sido salva e Deus seria absolvido. 
Comprei a guilhotina de modo a poder lembrar-me da atrocidade que 
aqui, neste Instituto, às vezes começa a desaparecer. O Dr. Gross chama 
isso de início da recuperação - em outras palavras, o esquecimento. A 
guilhotina ficará aqui e eu, sempre que desejar, poderei deitar a cabeça e 
colocar um ponto final na agonia de morrer, no que chamo de 
brincadeira de fingimento do destino. As cortinas podem ser 
encontradas nos ombros de anjos e sob as bundas de mulheres 
vagabundas. A Gêmea Schvvester vê um anjo de Deus na torrente de 
mijo de um beduíno. Graças a Deus por dar-me a vida de modo a me 
permitir morrer! (p. 279)
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projetada nas figuras das gêmeas Schwesters, no Dr. Gross, em Guina. O 

próprio Adam tenta aniquilar-se várias vezes, mas os médicos o impedem ou 

seu próprio corpo resiste e retoma, cooptado, pois tudo não passa de mentira, 

como o palhaço argumenta. É a idéia da metamorfose associada à da 

ressurreição, ambas porém como algo colocado em nível de pilhéria e 

fingimento, que faz parte da representação. Na p. 283, por exemplo, lemos que 

"Davi, Rei de Israel (...) foi ressuscitado da qualidade de cão”, conforme 

palavras de Adam, que conhece bem a história, pois ele, meio cão, também é 

um meio ressuscitado que outra vez ressurgirá das cinzas, ocultando sem 

eliminar o exasperante ideograma canino do horror.

Mas é no estado canino, em meio ao pandemónio alimentado por “eles”, 

segundo Adam (“Eles! Todo mundo sabe quem são ‘eles’: o Dr. Gross, o Dr. 

Nachwalter, Jenny, o Dr. Erd, Watson, Freud, Jung, Adler, Pavlov, Harlop, o 

hipnotizador - eles, o sistema, os que fazem as leis, os brutamontes” (p. 285), 

que surge a possibilidade do amor reinventado, conforme já gritava Rimbaud e 

a formulação de Eco e indo na direção de Deleuze-Guattari. Ao mesmo tempo 

em que Adam recoloca o menino em circulação, enquadrando-o no sistema que 

condena, admite outra vez muito tarde, como fizera em relação à mulher e à 

filha e aos demais, que realmente amara o garoto fora de registro, passando por 

cima ou por baixo da linguagem humana, uma linguagem que ele só consegue 

definir, sem suspeita de precisão, como canina. Pois apenas aqueles que foram 

completamente destituídos da condição humana teriam a possibilidade de 

perceber a sua própria humanidade e a dos outros - daí o judaísmo vislumbrado 

através da Shoá vem proposto como o único e autêntico, o que tomaria o 

homem comum, Adam, não um profeta messiânico, mas uma comprovação e 

ponto de partida, Moisés ao rés do chão, que ele mesmo rejeita no caótico
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Um final que não é

Tais palavras de Adam, no encerramento, falam da ressurreição como a volta 

ao mundo das convenções. O título do livro em inglês e português é pertinente, 

embora não seja tão forte e rico de significados quanto o original Adam Filho 

do Cão. De qualquer forma, o título traduzido evidencia um outro dado 
importante na obra, remexendo no mundo ocidental, que é a figura de Jesus e 
seu sacrifício. Jesus, seguindo Hilel e a Torá (“Ama o próximo como a ti 

mesmo.”), fala de amor e seu martírio também resulta inútil, para retomar no 
decorrer da história no circo romano como vítima e na inquisição como algoz, 
banalizando-se cada vez mais, nos pogroms, até o paroxismo do genocídio 
promovido pelos nazistas. O amor só possível redescoberto na coisa, no bicho,

ritual infanticida. Na carta dirigida ao seu genro e encerrando o livro, Adam 

narra o momento da separação do garoto, que revela a subjacência efetiva- 

afetiva do pré e pós-linguagem articulada:

96 A convergência Kaniuk-Hijikata parece ocasional, mas não pode deixar de ser assinalada, pois o vínculo é 
notável.

O menino não se virou para me encarar. Percebi que ele chorava. Lati 
baixinho e ri. Ele ainda não se voltou. Tremia. Suas mãos me 
procuraram. Estendi o braço e ele me apertou a mão, mas continuou a 
não me mostrar o rosto. Permanecemos na terra-de-ninguém. A partir de 
então, fomos capazes de tocar-nos apenas com as pontas dos dedos, 
como todos os outros seres humanos. Só nos tempos de loucura 
conseguíamos estabelecer um contato de corações, como se 
estivéssemos esfregando os narizes (p. 299).96
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... pularei agora um certo período que foi, em essência, de ajustamento, 
de adaptação às alterações que obviamente ocorreram. A adaptação 
constituiu-se de uma aproximação gradativa do esclarecimento final. 
Dessa forma, o esclarecimento final não chegou como uma surpresa. 
Recuperei-me. Pouco a pouco, os pesadelos deixaram de torturar-me. 
Foi um rumo estranho, espantoso, inimaginável, dos acontecimentos. 
Nos últimos anos, eu recebera várias vezes alta de um ou outro hospital 
para doentes mentais e enviado de volta ao mundo. Contudo, tais 
recuperações tiveram pouco valor. Sempre soubemos, os médicos e eu, 
que logo eu estaria de volta. Desta vez, porém, após um ano e meio de 
internação, eu sairia para não mais voltar. O Dr. Gross sabia disso e eu 
também, Guina sabia e Ruth também. Ruth, minha velha, aquela jovem 
sentia a proximidade do meu regresso e, sem que eu lhe escrevesse uma 
carta, limpou meu velho quarto, pintou-o (cobrindo o papel de parede 
antigo com uma camada de lindo amarelo) e me aguardou. E, na 
verdade, eu voltei para ela. Como nosso reencontro foi belo, tranquilo e 
comedido! (p. 298)

Essa normalidade, esse “esquecimento” impossível, artificial, ou fingimento 

do destino, uma camuflagem que ao mesmo tempo ele deplora, inclui o 

artificialismo dissuasivo do happy end em que, sobretudo e evidentemente na 

linguagem do mercado, os problemas económicos estão resolvidos, num 

processo de sublimação acomodada, o que não muda nada, conforme Deleuze-

no anti-humano. Seu arremedo está na rotina dos símbolos repetitivos que o 

representam, como na cena citada, que fica bem na moldura do “mundo 

sintético” percebido por Adam e, enfim, aceito. “Sem minha loucura, sou uma 

tabula mortua, vazio como morto, zero”, diz ele (p. 294), ou congelado, num 

simulacro - não como “corpo morto”, isto é, ativo. Mais adiante (p. 294), conta 

que o “menino se recuperou e, de repente, deixei de ressentir-me contra isso”. 

Sua vida toma-se comum, após o período de enquadramento no sistema que ele 

reprova e aceita:
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É a vida a meia-medida, que indicaria a consumação da vingança prometida 

por Herbert a Adam, simbolizada na absorção da "personalidade” do irmão 

pelo palhaço na sequência do deserto, o que implica, por estar na posição ereta, 

dobrar os joelhos ou ficar de quatro perante a nostálgica Heildelberg. Em Tel 

Aviv, cidade judaica, ele recupera o conforto do passado alemão:

Guattari: o do garoto que tem seu ciclo de formação-deformação encerrado, o 

do neto de Adam (seu herdeiro) e até de Guina, agora a feliz dona de “uma bela 

conta bancária”, pela sua prostituição. Ela, por sua vez, já perdera o interesse 

em Adam, pois a tarefa tinha sido cumprida, após derrubar o desafio Adam e 

também porque o cão, motivo contraditório da sua busca reprimida, estava 

devidamente enjaulado. Adam diz:

Ruth acaba de trazer ao meu quarto um bolo de chocolate e uma xícara 
de café. Provo o café e estou prestes a concluir a carta. Caro Joseph, eis 
aí toda a estória, embora não tenha um final reconhecível como tal. A 
sanidade mental é triste. Nada acontece. Vivo atualmente num belo e 
agradável vale. As alturas se foram para sempre. Não existem mais 
desertos terríveis e não brinco mais com fogo, pois tenho medo de me 
queimar (p. 302).

Murchei, por assim dizer. Curei-me e tomei-me um homem comum. A 
sanidade mental é agradável, calma, divertida, mas falta-lhe 
grandiosidade, falta-lhe o verdadeiro prazer bem como o terrível pesar 
que rasga o coração (p. 302).

O texto fala por si, colado à banalidade em que a própria Shoá se dissolve 

num suposto esquecimento, ou recalcada, como no processo químico da 

sublimação, em que o sólido transforma-se em vapor, fumaça. Mas é preciso 

chamar atenção para a frase a respeito do fim que não pode ser reconhecido
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ou

ouvir

’ Shaked cita numa nota (n. 37) de seu estudo sobre Kaniuk publicado por Achshav (n. 65. 1997-98). uma 
mensagem do romancista para Itzhak Orpaz em que fala sobre a sua insegurança quanto ao final do livro. 
Insegurança que também atinge o leitor, sendo portanto parte do conteúdo do livro: há um momento em que 
a obra faz do próprio autor um terceiro, isto é. também leitor.

enquanto o restante seria o grande binóculo colorido (é para ser visto de fora) 

que permite desfocar a história e recaptá-la na sua farsa enlouquecida. As 

últimas frases do livro trazem de volta a questão do simulacro e devolvem o 
leitor à perplexidade diante das linhas que se cruzam dramática e tortuosamente 

como alegoria da experiência humana (p. 303), tendo como música de fundo o 

jazz que aprendera a ouvir com Miles e que indica a composição 

“decompositiva” do romance cruzado de paralelas e curvas que não se

como tal. Shaked, ao analisar o romance, observa que a carta com que Kaniuk 

encerra o livro e a “recuperação” de Adam soam falsos, postiços na sequência. 

O próprio Kaniuk parece concordar, ao dizer que escreveu vários finais e não 

ficou satisfeito com o resultado obtido97. Trata-se de um exemplo de que nem 

sempre o artista vê com clareza a própria obra, que passa a falar por si e até à 

revelia de quem a produziu. Ora, deve-se mais uma vez notar que a 

“satisfação” com o produto está fora de cogitação no caso. Trata-se exatamente 

do contrário: qualquer conclusão “convincente” negaria a dinâmica do romance 

- o próprio Adam não sabe se a situação é definitiva, se é “cura” 

“esquecimento”, rótulos e por definição a mesma mentira acobertadora da 

realidade destrambelhada. Mintz {Cadernos de Lit. Heh., p. 109) observa que o 

palhaço consegue “trazer a criança de volta ao mundo de emoções e 

comunicação humanas”, reterritorializando-a, enquanto ele, embora 

“ressurrecto”, não apareça "reconstruído” (p. 107).

Aqui, nós temos uma situação semelhante de deslocamento, embora 

invertida, em relação à obra na qual Gehry pôs o imenso par de binóculos no 

lugar de colunas do prédio. No romance, o final teria o papel do prédio,
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encontram nem se fecham.

Ao contrário de Alexander, para quem houve uma cura, o que traduz seu 

ponto de vista convencional e leitura passiva, não escapa a Bartaná que só 

“aparentemente os dois cães tinham-se curado, Adam e o menino, mas Adam 

prossegue também depois de sua saída do hospício a usar o estilo absurdo- 

grotesco que estivera em seus lábios ao longo de toda a história, e na sua carta” 

ao genro, como vimos, e refere-se ao estado canino, que como recordamos, 

não deveria ser esquecido, segundo o garoto. “As descrições dos personagens 

que estão fora do hospício revelam também elas sintomas dos internos. Há na 

criação tuna ampliação rumo a um protótipo judeu, não como símbolo”, mas 

como uma cadeia da qual tudo participa: “mas a loucura não é uma herança 

judaica somente”, tratando-se da própria “história metafísica do mundo”, da 

qual a manifestação extrema está na metamorfose animalizante (p. 79). Ao 

jogar a possibilidade para o fritiiro que talvez jamais aconteça, Adam percebe a 

dinâmica dos fragmentos que o incluem na sua mobilidade, que agora ele 

prefere afastar, na nova encenação na qual finge o fantasma de si mesmo, num 

lugar que sabe não ser dele, etemamente deslocado. Ora, a aspiração sugerida 

pelas últimas palavras do livro faz ressaltar o desajuste e o sem-saída de Adam, 

que viu a ruína de todos os mitos, mas prende-se a eles no seu vínculo com 

Rex, que ele não vai igualar e muito menos superar, sendo inatingível, 

dominante, onipresente e difuso. Temos aqui a situação de quem “oscila entre a 

auto-entrega e a auto-afirmação, ficando frustrado em ambos os sentidos: não 

se ajusta e não se afirma”, jamais conseguindo “ser aceito pelos ‘poderes’”, 

embora tente isso, em permanente desajuste, como diz Rosenfeld a propósito 

dos “heróis” kafkianos (p. 223).

Kaniuk produz o efeito do deslocamento já a partir da montagem do livro,
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nas contradições justapostas que impedem o leitor de se apegar a um ponto de 

vista. Não se trata de um romance em que a ação se desenvolva passo a passo, 

no nível psicológico e anedótico. O que há é uma série de anedotas e 

descrições, na maior parte das vezes com os mesmo temas, como se pode 

observar nos trechos citados que, como quadros soltos, tomam-se dessa 

maneira intercambiáveis na dança da loucura e dos valores culturais e 

monetários, alegórica ou explicitamente, como os personagens. O bricabraque 

toma-se ele próprio alegoria da acumulação e expressão do espanto.

Theodor Adorno assinala: “As obras de arte não devem ser compreendidas 

pela estética como objectos hermenêuticos; na situação actual, haveria que 

apreender a sua ininteligibilidade” (1988, p. 138). A ininteligibilidade (no caso, 

vivida coletivamente por Adam e os demais personagens do Instituto, os 

demais Adams), que se transfere para o leitor, ele também desestabilizado, sem 

ponto de apoio, sem ponto de triga, número desloucado, avulso e flutuante, à 

mercê do imponderável. De Rex.
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CAPÍTULO 7-0 INTOCÁVEL
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Um personagem que ficou de fora

98 Não foi um caso de metalinguagem. O próprio autor, como me disse em e-mail, aceitou sugestão de sua 
mulher que fazia a edição do livro para publicação nos Estados Unidos: “Ela achava o trecho excessivo e que 
se desviava da história principal e deveria ser uma peça à parte." Essa parte, realmente, pode ser lida de 
modo isolado, como se pode verificar no Anexo 1. Todavia, Kaniuk disse no mesmo e-mail que não pode 
dizer se concordaria com a sugestão atualmente. De qualquer forma, o critério usado pela editora foi do 
mesmo molde exigido por Shaked e imposto por Perkins a Wolfe. A favor do romance menipéico, poderia 
dizer que esse conto não é mais excessivo do que a parábola-paródia do hassid nem as cartas entre Adam e 
seu genro, por exemplo.

A questão do deslocamento no romance inclui um incidente que extravasa o 

literário e ilustra a situação do artista como produtor e peça no mundo do 

consumo e das mercadorias, em que o estético e o económico se confundem. 

Por sugestão da editora de texto da tradução norte-americana, Kaniuk retirou a 

parte do Capítulo 6 da edição original, dedicada a Miguel de Salvaro, já 

mencionado.98 Esse fato, a supressão do trecho, toma-se, do meu ponto de 

vista, também expressivo. É uma ausência que acrescenta.

Antes do conhecimento do texto original, era intrigante a menção de Miguel 

de Salvaro feita por Bartaná, até que o mistério se resolveu para mim pela 

primeira vez (ele também surge como um enigma no livro, logo explicado), 

como se o leitor fizesse parte involuntária da realidade ficcional. O personagem 

é a própria consubstanciação romanesca do homem deslocado, a um ponto tal 

que acabou, de modo irónico, ficando fora da tradução norte-americana e da
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ousua

99 O primeiro bairro judeu, considerado como gueto, foi construído em Veneza em 1516” (Schlesinger, 
1987, p 96-97). A história do gueto articula-se evidentemente com o sistema de confinamento sanitário- 
político.

brasileira e outras porventura feitas a partir da fonte secundária. Aqui, nós 

temos não o judeu errante, mas o não-judeu errante, ambas as figuras assim 

colocadas numa só, dentro da abrangência universalizante da obra. Trata-se de 

mais uma volta da temática da stultifera navis, a nau dos insensatos, onde eram 

jogados os dementes, leprosário-gueto ambulante sobre as águas, destinado a 

manter a cidade limpa, criando na linguagem de Foucault o passageiro tão 

passageiro que é presa de uma viagem infindável (1998, p. 26)".

O capítulo chama-se, referencialmente, “O eterno viajante” e ocupa da p. 122 

até a 147 do romance na edição hebraica utilizada e dele só foi omitida a parte 

sobre Miguel de Salvaro, sendo que o titulo está alterado em português, caso 

contrário ficaria sem sentido - o que falta é traduzido integralmente e pode ser 

lido como apêndice a este trabalho. Aqui, são mencionados apenas trechos nos 

comentários. Adam o fareja nas páginas de um jornal, que já aponta sua 

marginalidade. A notícia, no rodapé, fala de uma figura estranha que aparece 

no convés de um navio norueguês no Porto de Haifa, faz um discurso em 

idioma ininteligível (prova de sua descentralização extrema, 

desterritonalização, em que o informe além é o único meio possível, o farejar 

no controverso relativizante do senso-não-senso), pula num pé só e desaparece.

Note-se que, ao falar de Miguel de Salvaro, o narrador introduz o assunto 

judaico de maneira enviesada, numa referência ao Judeu Errante, na figura de 

um não-judeu, que desperta a atenção dos trabalhadores do porto, falando uma 

língua ignorada e se comportando de modo mais estranho ainda, como um 

antigo profeta redivivo para a incompreensão. Miguel de Salvaro, de Cervantes 

ou Salvador, traz também consigo a questão messiânica de um messias que
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nada vai salvar, destituído que está até mesmo de seus delírios quixotescos.

Temos um homem sem saída como sem saída foram refugiados judeus que

viajavam em navios pelos mares sem permissão para aportar: o Struma, por

exemplo, naufragou atingido por uma bomba russa perto da Turquia, cujo

governo não autorizara o desembarque: o barco levava 770 passageiros, dos

quais 70 crianças - apenas um sobreviveu100.

O desloucamento de Miguel de Salvaro, como o de Adam, é físico e

espiritual: ele não tem lugar e, ironicamente, nem chega a aparecer na primeira

tradução da obra para o inglês e o português. Essa condição é indicada pelo

desprezo com que a reportagem fora editada no jornal, ocupando o rodapé, ou

seja, o local reservado a textos de menor ou nenhuma importância, que podem

ser eliminados ou substituídos por um anúncio repentino ou por outra matéria

qualquer, eventualmente tão desimportante quanto a anterior.

E, como vemos, a recorrência da temática do descarte, que perpassa cada

linha do livro, atinge o máximo da dramaticidade na passagem pelo campo de

extermínio e persiste na instabilidade dos personagens e das coisas que

absorvem suas supostas essências e esgarçam o que teriam de individual no

mundo constante, este sim, que é o mundo mutável das trocas, ou o manto de

Rex. Como até então somente a viagem, as viagens do navio, movido pelas

mercadorias que leva, portanto regido pelo capital, era permanente na vida de

Miguel de Salvaro. Mais tarde, o mesmo capital que conduz o navio promoverá

a imobilidade neutralizante do personagem, levado para o instituto,

,u0 Kaniuk escreveu a biografia do comandante do navio Exodus. Yossi Harel. que tentava levar
sobreviventes para a Palestina, entre 1945 e 1948. As autoridades britânicas ordenaram que o navio fosse
atacado pelos soldados com bombas de gós. forçando-o a voltar para o mar. O livro foi publicado no Brasil
pela Imago. sob o titulo de Èxodus-A Odisséia de Um Comandante (2000). A situação acrescente-se que os
governos ocidentais protelaram decisões sobre o que fazer com os refugiados judeus na Europa, que não
tinham para onde ir. "A princípios de 1943 se tuvieron noticias de la posibilidad de rescatar a 70.000 judios
de Rumania. depositando cierta canlidad de dinero en Suiza, pero Inglaterra bloqueo este plan". como se lè
na Historia dei Pueblo Judio dirigida por H. H. Ben-Sasson (p. 1227-1228).

11843683
Caixa de texto
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subvencionado com dinheiro obtido pelos negócios da sra. Seizling. Miguel de 

Salvaro é um messias que nem antimessias pode ser, com seu nome dúbio e 

autoneutralizante, pois leva a nada. Nenhum governo de nenhum país autoriza 

sua entrada. A lenda e o “real” se confundem a respeito dele, que teria sido 

espião e agente provocador até acabar relegado à situação de pária universal.

Sua condição de estrangeiro absoluto decorre de um processo que o 

transforma, também, num palhaço extremamente bisonho como o próprio 

Adam, que faz sua performance num idioma impossível a bordo de um navio. 

No mar do indiferenciado, Miguel de Salvaro surge, nas suas metamorfoses que 

têm paralelo nas de Adam, do menino e de Klein, como a metáfora do 

ilhamento em que cada um se transforma em estrangeiro não só perante o outro, 

mas sobretudo perante si mesmo, a um ponto tal que se toma uma espécie de 

ameaça para o Sistema, pois reflete esse sistema a ponto de se tomar incómodo 

no extremo desajuste das peças, a não ser que seja reciclado, como acontece 

com os internos em Arad. Começara a inventar uma língua porque em seu 

extraterritório qualquer fala convencional perdera o efeito, então vacila, 

gagueja, balbucia, late o ininteligível.

O trecho, com lances de comédia rasgada, traz mais uma sátira de Kaniuk 

sobre o poder, não o poder israelense, como no início do livro, mas sua forma 

caricata durante os tempos da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a então 

superpotência chamada União Soviética. A patuscada promovida por Miguel de 

Salvaro - aqui um Quixote mais fantasmático do que o cervantino pois nem 

sequer tem tuna causa, limitando-se a agir de forma estapafúrdia apenas -, 

coloca as duas potências no mesmo nível da iniquidade, que não se resolvem a 

não ser com a anulação mútua, como se depreende da decisão dos agentes 

secretos (esse substrato de anónimos como instância invisível e presente do
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aparelho de Estado) de permitir que o personagem viva, pois ele teria 

anotações sigilosas que, se reveladas após seu assassinato, traria consequências 

políticas desastrosas. Ele vive, mas como o pária dos párias, assim como Adam 

só conseguira sobreviver rebaixado à animalidade, sem no entanto atingir a 

canifícação irredutível.

Na verdade, trata-se de outra morte falsa no livro. Adam, que evitara o forno 

crematório, acaba tentando provocar a própria morte e já não consegue. Miguel 

de Salvaro vive a morte civil e não física, de qualquer forma, é o simulacro na 

faixa do risível de todos os personagens sugeridos pelo seu nome e pela sua 

ação. O trágico aqui também redunda num inferno estapafúrdio: ele sofre de 

enjôo crónico e é obrigado a permanecer no navio, o que toma seu castigo 

especialmente cruel, provocando a simpatia e o agenciamento dúbio de Adam, 

que então decide investir toda a sua capacidade de esforço para provocar a 

aceitação de Miguel Salvaro no instituto - isso de novo tem a ver com a 

questão da não-identidade e da identidade, pois o palhaço tira o pária da 

circulação ininterrupta para atirá-lo nas mãos de Gross. Segue-se o vínculo com 

o judaísmo, os profetas incompreendidos (ninguém entendia aquele idioma) e o 

Messias, a uma altura em que Adam ainda relutava aceitar - outro traço 

profético, aqui satírico - o papel proposto pela Schwester mais velha.

Depois de mais uma vez repassar o caráter indeterminado deste outro 

personagem, a versão não-judia de Adam, o romance traz as cartas enviadas a 

Miguel de Salvaro e a um rabino de Marselha, do qual só então ficamos 

sabendo, e das discussões teológicas tomadas cínicas ou absurdas e cómicas ao 

lado dos fomos crematórios - se é que teriam sido apropriadas em qualquer 

outro momento e lugar, em função do que ocorreria ou não. Junto com a 

discussão “teológica”, também há a questão da nacionalidade, que vem à tona
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101 Sobre o mal no judaísmo existe um texto bíblico muito significativo. que está em 1 Samuel, 18-10: "No 
dia seguinte, um mau espírito da parte de Deus assaltou Saul, que começou a delirar no meio da casa/’ 
Observe-se o trecho em itálico O professor Shalom Rosemberg comenta em Tov vaRa beHagut haTorá: "E 
de acordo com nossos antigos sábios (...). os piedosos são aqueles que sobrepõem o bom instinto sobre o mau 
instinto...” (p. 21). O Shulchan Aruch (Mesa Posta), compêndio clássico de leis judaicas redigido por lossef 
Caro, começa como uma exortação dirigida ao fiel para que, nesse sentido, aplique as suas forças como um 
leão, pois os dois instintos são inerentes ao homem, parte da criação divina.
102 Existem diversos sistemas rabtnicos de interpelação, praticados desde a antiguidade.

num mundo cuja tendência é apagar as diferenças.

A respeito do tema teológico, Kaniuk bate na concepção ortodoxa de que se 

o bem provém da Divindidade101, também o mal decorre Dela pois o princípio 

criador é um só. Ninguém diz, porém, que, neste caso, pode no limite ser 

indiferente se há a Divindidade ou não, uma vez que não se trata de assunto do 

interesse dos homens, expostos ao jogo dos simulacros, mas também ao fato 

nada fictício do extermínio industrial, que transfere a descartabilidade do 

simulacro para a descartabilidade das pessoas, desde que encarnem qualquer 

aspecto dos simulacros em que se vê o “outro”, destituídas portanto do seu 

caráter de pessoas. O que existe de “razoável”, se é possível usar o termo no 

caso, é a “concretude” de Klein que, pelo raciocínio dedutivo paródico (paródia 

do sistema kal vahomer102, de dedução judaica tradicional) de Adam, configura 

o triunfo de Satã e portanto de Deus.

E a esse rabino que Adam pediria a retribuição de favor que lhe prestara no 

campo de concentração, onde salvara-lhe a vida argumentando com Klein que 

este corria o risco de perder bons e divertidos momentos apreciando as 

discussões dos dois, caso o outro fosse exterminado. O pagamento do favor 

(sempre os negócios) é providenciar a conversão de Miguel de Salvaro ao 

judaísmo para que, metamorfoseado em judeu, seja aceito plenamente no 

hospício-Israel onde ficará confinado, com um lugar garantido na fila da 

reintegração, se houver, no caso do triunfo de Gross.

A questão da nacionalidade, aí indicada, é um dos principais pontos em foco
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Identidade e nacionalismo

103 Em Êxodo, 12-38. lemos: "'Subiu também com eles uma multidão misturada com ovelhas, gado e 
muitíssimos animais.” Multidão misturada, ou erev rav. em hebraico, refere-se aos estrangeiros que aderiam

Aqui, passarei em revista alguns aspectos do problema enunciado no 

intertítulo e, embora pareça um desvio, acredito que isto contribui para melhor 

aproximação tanto à criação de Kaniuk como à experiência de Gehry, 

ressaltando-se o fato de que as obras de ambos imbricam-se com a trajetória 

individual e coletiva, isto é, histórica, dos dois artistas. Veremos, também, 

como a vida entra na ficção e esta entra na vida. É preciso retomar a Bíblia. O 

primeiro hebreu, para começar, surgiu de uma família idólatra e era caldeu. Foi 

Abrão, o fundador do hebraísmo (Génesis, 2,12). Na fuga do Egito, era grande 

o número de egípcios convertidos à fé israelita, etc103. No decorrer dos séculos,

na história judaica de todos os tempos e, a propósito, em seguida virá um 

parêntese, para melhor compreensão da linha de trabalho escolhida aqui. Não 

podemos nos esquecer que o livro se passa sobretudo em Israel, o país 

oficializado em 1948 pela Organização das Nações Unidas e que ampliou uma 

pergunta feita desde sempre: o que é um judeu? Em termos legais, o Estado de 

Israel considera judeu todo aquele que nasce de mãe judia, ou se converte ao 

judaísmo, conforme a tradição religiosa. Isso parece simples, mas a pergunta 

começa na Bíblia, passa pelo Talmude, em que os sábios discutem a conduta 

necessária ao homem para que seja um judeu, num longo exercício ontológico, 

e explode na literatura ensaística, histórica e artística contemporânea, no 

âmbito da crise da identidade em que se inclui o romance em pauta.
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ao povo israelita.

"M "A aliança com Deus faz do povo judeu um povo eleito (particularmente desde Jacó e a saída do Egito) e, 
se ela constitui o fundamento de um nacionalismo sacro, nem por isso deixa de abrigar, na sua própria 
essência, uma inscrição originária da condição de estrangeiro. (...) Contudo, outros tipos de estrangeiros são 
aceitos: Não abominarás o edomita, porque é teu irmão. Não abominarás o egípcio, porque foste hóspede em 
sua terra. Os seus descendentes, à terceira geração, poderão entrar na assembléia de” Adonai, considera 
Kristeva, citando a Bíblia em Estrangeiros para Nós Mesmos (p. 70-71).

e com a Diáspora se formando, os judeus tomaram-se um povo panacional 

encontrável tanto no lêmen como na Inglaterra, tanto na Bulgária como na 

China, na Polónia, na lugoslávia, na Grécia. Com essa dispersividade, da qual o 

romance de Kaniuk também pode ser uma alegoria, sem tipo físico definido, 

nem etnia (há eslavos, latinos, negros, brancos, iranianos, curdos, indianos, 

etc., religiosos e laicos), com traços culturais diferentes, os judeus porém 

sempre constituíram uma comunidade104. Unida através dos séculos pelos 

princípios religiosos idênticos, apesar das diferenças rituais e de interpretações 

às quais o judaísmo talmúdico está aberto em princípio.

A onda dos nacionalismos e a afirmação de “grupos” em detrimento de 

outros está relacionada com o anti-semitismo, que se fortaleceu, provocando na 

contrapartida a criação do Sionismo político do final do século 19 e forçando o 

surgimento de um nacionalismo judaico na Europa, à imagem dos demais 

nacionalismos, criados à base, também, de realidades linguísticas e mitos. Mas 

esse novo nacionalismo era manco de algo fundamental no modelo, o território. 

Pensaram que Uganda seria um lugar adequado para o novo simulacro, na 

urgência de salvar vidas. Também poderia ser na América do Sul. Acabou 

sendo a Palestina, pela origem histórica e como ponto de atração religiosa 
“natural” para qualquer judeu, não importa de onde seja originário.

Ao mesmo tempo, a Ilustração judaica como vimos, já abrira caminho para 
um judaísmo laico, em que o que conta é a origem ou a identificação cultural 

com o povo, estando a religião praticamente deixada de lado, ou simplesmente
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1. a procura de absorção, integração e legitimização do judaísmo nos 
valores modernos, mostrando que o judaísmo é capaz de conviver e se 
expressar em termos “universais”. Neste sentido o judaísmo moderno 
assume constantemente um caráter autojustifícatório, no qual procura 
abandonar todo conteúdo que pudesse implicar a não-aceitação pelo 
“outro”. De certa forma, todos os judaísmos modernos foram estratégias 
de assimilação. Ainda que este termo tenha sido utilizado pelos judeus 
menos assimilados para classificar os outros, a assimilação é o traço 
fundamental geral do judeu moderno. Inclusive o sionismo, um 
movimento aparentemente particularista, tinha como objetivo principal 
em seu programa a “normalização” do povo judeu, isto é, ter uma base 
territorial e um Estado, para ser igual aos outros povos.
2. o estilo doutrinário, discursivo, lógico, sistemático do judaísmo 
moderno, cioso de uma coerência fundada na capacidade de sintetizar 
judaísmo com modernidade, ainda que isto tenha como implicação 
renegar grande parte da tradição. O objetivo central desta lógica 
discursiva era colocar o judaísmo no interior dos movimentos

103 Também um fenômeno pós-modemo. mas o tema foge ao âmbito deste trabalho.

ignorada. Tudo isso faz parte do processo contraditório em que o judeu se vê 

atirado, entre a rejeição e o projeto assimilacionista que no final das contas 

pode ser considerado uma introjeção do anti-semitismo: o judeu também passa 

a rejeitar o que o tomaria judeu para ser “aceito”, o que vemos que não 

aconteceu com Adam. Radicais reformistas no século 19 chegaram a propor a 

adoção do domingo como dia de descanso religioso, em substituição ao sábado. 

Ao mesmo tempo, existe um esforço para manter características judaicas 

religiosas e “culturais”, seja na persistência ou retomo à ortodoxia103, seja na 

atuação das correntes chamadas liberais, constituídas hoje, principalmente, pelo 

reformismo e pelos conservadores. Como esquematizam a questão, 

excessivamente intrincada, Sorj e Grin, de maneira clara e sintética, ao indicar 

as tendências judaicas contemporâneas, que também tangenciam o 

indiferenciamento:
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Rincón frisa, a respeito dos nacionalismos, que “las élites de los principales 

países europeus, pero también de los Estados Unidos y del Japón”, estavam

ideológicos da modernidade.
3. o judaísmo moderno foi um judaísmo político, enquadrado nos 
grandes movimentos ideológicos de sua época - liberalismo, socialismo 
e nacionalismo que colocavam projetos de engenharia social, via 
sistema político, como seus objetivos centrais.
4. o ponto central da reflexão do judaísmo moderno é uma problemática 
essencialista: identificar o que é a essência do judaísmo, o que é ser 
judeu. Esta pergunta tem como pano de fimdo a questão de quanto do 
judaísmo tradicional pode ser abandonado sem se deixar de ser judeu 
ou, inversamente, qual o mínimo que deve ser mantido para se continuar 
a ser judeu (p. 10-11).

o judaísmo aparece como mais uma identidade tribal, um dos possíveis 
caminhos para diferenciar-se num mundo cada vez mais homogéneo, e 
do qual as pessoas se utilizam de acordo com estados de ânimo 
circunstanciais e mais ou menos momentâneos. O judaísmo pós- 
modemo tem assim características de um judaísmo soft, modular e de 
supermercado. (...) O judeu pós-modemo funda sua identidade básica na 
sua ascendência, que o Holocausto assinalou como um destino que 
independe de sua vontade individual; porém, na sua vivência cotidiana e 
autopercepção, o judeu pós-modemo compartilha das características 
básicas da sociedade de consumo (p. 16).

Até aí temos a questão colocada no instante da modernidade. No entanto, “a 

criação do Estado de Israel se deu num momento em que a lealdade aos 

Estados nacionais e a cidadania como fundamento da identidade começaram a 

entrar em crise sob o impacto da globalização dos meios de comunicação, a 

homogeneização dos padrões de consumo e o colapso das ideologias políticas 

prometeicas e totalizantes, levando à perda de confiança na idéia de progresso” 

(p. 15). Em seguida, os autores observam que nesse universo:
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afanosamente dedicadas “hacia 1870 a concluir de una manera muy particular 

la invención de tradiciones, como parte de los intentos de llenar con una 

sustancia cualquiera - ya fúera la lengua, el Volksgeist, la historia, la raza - la 

idea vacia de nación” (p. 17O)106. Ora, no caso dos judeus o que ocorreu foi 

exatamente o contrário: o excesso de tradição e o firme apego à idéia do “povo 

eleito” manteve a coesão no mundo da dispersividade geográfica. Mas hoje, a 

díspersividade já não é só geográfica nem exclusiva de judeus e ciganos, toma 

cada ser humano uma indeterminação de limites esgarçados que se juntam aos 

demais, anulando-se nas massas urbanas e nos grandes contingentes movendo- 

se pelo globo, incluídos e excluídos do mercado.

Nessa situação, como judeu pós-genocídio e pós-sionismo, o sabão 

derrapante chamado Adam, segundo o qual o judaísmo contemporâneo não 

pode ser judaísmo sem que se leve em conta a Shoá, vai além e fica aquém do 

sionismo e seus princípios fundadores. E é a partir dessa situação oscilante que 

ele justifica o apelo para que Miguel de Salvaro se incorpore à “tribo” dos 

malditos no Instituto. Isso, é óbvio, não está por sua vez livre das contradições 

que caracterizam o personagem do título do livro. Ao atrair Miguel de Salvaro 

para o Instituto, restitui-lhe o rótulo de cidadão, na forma de simulacro embora, 
com uma falsa conversão legitimada entretanto pela condição de réprobo dos 
réprobos do uruguaio maluco no qual ainda se podem ver ecos de Isidore 
Ducasse e aproximação com a história de Trótski, também um homem sem 

porto e judeu, que acabou assassinado no México, na condição de apátrida 
intolerável. Assim como Miles Davis, pela banalização da Shoá em números 
falsos, confirma a Shoá como processo permanente, Adam reterritorializa 
Miguel ao mesmo tempo colocando-o como definitivamente deslocado entre

106 No Brasil, temos o exemplo do Indianismo.
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números e coisas.

Cosmopolitismo e não

Já que a ficção de Kaniuk nos coloca fora dela, como intervenção histórica e 

existencial, pode-se lembrar um comentário feito pelo professor leshaiahu 

(Isaías) Leibovitz a propósito do professor George Steiner, que como muitos 

outros nunca deixam de afirmar sua judeidade, embora isentos de qualquer 

vestígio religioso, deslocando-se para depois realocar-se:

Leibovitz, como judeu ortodoxo, afirma que se pode fazer a seguinte 

pergunta a judeus como Steiner:

...qual é o sentido e a legitimidade de sua conduta quando proclamam a 
permanência de seu vínculo com o povo judeu se esse vínculo está vazio 
de qualquer conteúdo significativo? Poder-se-ia responder que George

O Dr. George Steiner, escritor e pensador anglo-americano e judeu, 
esboçou um quadro do judaísmo em nossa época situando o homem 
judeu contemporâneo, conforme ele o percebe, na qualidade de 
indivíduo inteiramente únplicado no mundo sociocultural do Ocidente 
esclarecido e participando de todos os seus problemas e aspirações. 
Mas, paralelamente a essa associação, ele está consciente de pertencer 
ao grupo judeu, que permanece sendo uma comunidade à parte no 
mundo que é o seu - e isso, precisamente, por seu “judaísmo”. George 
Steiner define a essência desse “judaísmo” pelo papel de vanguarda que 
os judeus desempenharam no combate pelos valores e pelo progresso da 
humanidade nos domínios social, moral e intelectual; e, a partir dessa 
definição, ele reconhece a existência de um povo judeu e diz dele fazer 
parte (p. 279).
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Steiner, humanista cosmopolita, feroz adversário do nacionalismo, 
participa do povo judeu pelo único viés do nacionalismo. Paradoxo que 
rivaliza com a ironia!... (Leibovitz, p. 280).

Adam, ao mesmo tempo em que vê negada a sua possibilidade de ter também 

um “porto seguro” seja na Alemanha, seja em Israel, pois em qualquer lugar 

onde esteja ele sabe ser provisório, sugere aqui um novo conceito de grupo ou 

de nacionalidade, convergindo para Deleuze-Guattari, a partir da condição do 

pária, que se juntaria à tribo dos números azuis, à geléia da legitimidade 

ilegítima, a versão monstruosa da circuncisão numa espécie de modelo nazista 

em oposição à marca determinada pela Bíblia aos filhos da Aliança com Deus, 

pois este é Klein. Esse número, hieróglifo da massifícação, também resulta 

mero item do mercado, como vimos anteriormente. Adam nega e afirma a 

possibilidade de “fazer parte” usando um esquema de agenciamento que 

aparentemente diverge do nacionalismo (do que Leibovitz suspeita sem 

avançar) para ficar numa bifurcação. A situação ocorre num momento em que a 

“sociedade disciplinar ou administrada da “escola, família, prisão, fábrica”, 

raça, nacionalidade e campo de extermínio esfacela-se para ser substituída pela 

sociedade de controle que inclui o virtual. “Assim, as diferenças não seriam 

fixadas nem imutáveis, mas efeitos contingentes da história social”, nas 

palavras de Michael Hardt ao esmiuçar as novas versões do racismo, que se 

disfarça, mas persiste (2000, p. 363). Quer dizer, Adam usa o mesmo esquema 

de agenciamento a fim de atrair Miguel para a tribo, definindo-o e dessa 

maneira desviando-o e ao mesmo tempo apontando para o “fluxo ou conjunto 

não numerável”, daquele “devir não-branco de nós todos, quer sejamos 

brancos, amarelos ou negros”, ou judeus, um “devir das minorias” conforme 

Deleuze-Guattari (1997, p. 174).
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Assim, o Quixote sem pretender ser, Miguel de Salvaro, o pícaro que 

colocava em xeque, escapando ao controle dos dois grandes blocos mundiais, 

do pai e da mãe, até o nível em que até sua destruição implicaria, no ponto de 

vista ridicularizado das potências imperiais, um abalo de proporções 

imprevisíveis, anulando-as na função delas, será não propriamente salvo, mas 

cooptado por Adam, mais uma vez de modo contraditório, engrossando a tribo 

das coisas e agindo satanicamente como um emissário do Comandante Klein e 

seu messias Rex, não importa sob que disfarce. Isso leva à questão dramática 

na sua contraditoriedade, da fundação de Israel num momento em que, como 

aponta Carlos Rincón, os dogmas das “nacionalidades exclusivas y las 

mistifícaciones ideológicas de la nacionalidad” tenderiam à própria caducidade, 

sob o efeito das “corrientes de emigrantes, refugiados, exiliados, trabajadores 

temporales y hasta de turistas hacia las metrópolis” (p. 171-172).

De igual modo, aquele mesmo povo que, pela sua existência sobrenacional, 

que levava às costas o peso da própria história do Ocidente, também colocava 

em xeque a estrutura “nacional” dos mitos recém-forjados de países pelos quais 

se espalhava. Surgiram duas maneiras de resolver o “problema”: a criação 

moderna de um país exclusivo e, conseqiientemente de um Estado, ou a opção 

nazista do extermínio, deslocando-os de vez ou deslocando-os para realocá-los 

em seguida.

No romance, há um momento em que Adam, diante da mistificação 

representada pelo arianismo e os mitos da nação alemã, alude a um fato 

corriqueiro da realidade judaica, as reshimot iahassim, ou seja, as listas de 

parentesco conservadas para fins religiosos (uma espécie de registro religioso), 

de casamentos, que mergulham no passado. E quando ele diz para si próprio 

que Klein, orgulhoso da sua “arianidade” e germanismo, não saberia dizer
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quem tinha sido o bisavô, ao passo que ele, Adam, como judeu, poderia obter 

facilmente um levantamento de sua genealogia e, se isso tivesse alguma 

importância ou consequência, para fazer valer o seu direito de permanência 

num local onde a presença de antepassados era incontestável e “legítima”, caso 

hipoteticamente ainda estivesse no mimdo disciplinar e não no do controle 

imperial.

A “realidade” dos fatos, paralelamente, mostra a Adam que o direito à terra 

pelo tempo de permanência não passa de um ponto na trama dos mitos 

nacionais, cujo discurso está em processo de deslegitimação. Na sua análise 

dos “relatos”, Lyotard volta o foco para a questão de modo elucidativo e 

permite uma apreensão mais aguda deste romance e de Adam, no que se refere 

aos seus dilemas. Conforme Lyotard, da “decomposição dos grandes Relatos 

(...), segue-se o que alguns analisam como a dissolução do vínculo social e a 

passagem das coletividades sociais ao estado de uma massa composta de 

átomos individuais lançados num absurdo movimento browniano. Isto não é 

relevante, é um caminho que nos parece obscurecido pela representação 

paradisíaca de uma sociedade ‘orgânica’ perdida” (1986, p. 28). E na última e 

reprovadora frase, porém, que se situa Adam e sua problemática de judeu 

alemão “assimilado” da primeira metade do século 20, que vê, de modo 

relevante, seu piso de sustentação frigir e de um judeu que em Israel recebe o 

anátema de estranho ao ser tachado de “sabão” pelas crianças. E que no seu 

potencial contraditório subverte, distorcendo, o mito nacional ao atrair Miguel 

de Salvaro para o Instituto, como membro legítimo da nação subumana dos 

números azuis, o terrível contra-espelho da sociedade que desmonta com 

humor a legitimidade histórica totalizante e a linguagem vigente, colocando-se
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107 Lemos em Foucault, aqui parafraseado, sobre o Viajante, que se ignora a terra onde desembarcará, assim 
como a data em que isso pode ocorrer e sua pátria e verdade encontram-se num plano estéril de terras 
alheias. Ele está paradoxalmente preso num barco, sendo levado por um mar de mil caminhos para grande e 
permanente incerteza (1998, p. 26).
*'* Leibovitz tem um pequeno e brilhante ensaio sobre a dispersão das línguas e, portanto, o deslocamento, 
após a tentativa de se construir a Torre de Babel, num tempo em que os homens falavam um só idioma. 
Segundo Leibovitz, o que ocorreu não foi um castigo, mas uma dádiva, pois o que está por trás da tentativa 
de construção da torre é o que hoje chamamos de totalitarismo, a concentração ao redor da unicidade. Contra 
isso temos em seguida a variedade e a dispersão e só a partir dela uma dinâmica de crítica e contra-crítica, 
inimaginável na condição anterior (Hearot leParashiot haShavua, 1988, p. 14-16). Sobre o totalitarismo, 
pode-se comparar a idéia de Leibovitz com a de Borges no pequeno texto sobre o mapa e o rigor da ciência 
(nota 12).

entào o abismo da metamorfose, isto é, o abrir-se inominável107. A língua 

ininteligível de Miguel de Salvaro é também uma língua anónima, capaz, na sua 
ininteligibilidade, de “dizer tudo”108.

A essa altura, a pergunta sobre quem escreve, “sobre quem fala é 

respondida” pela “multiplicidade, uma comunidade potencial, pois não há 

sujeito, nem de enunciado nem de enunciação, mas apenas agenciamentos 

coletivos de enunciação nos quais essa comimidade em potencial é a de um 

povo por vir, um povo etemamente menor, etemamente revolucionário, que 

está sempre fugindo das formas; uma raça de homens bastardos, sem pai nem 

mãe”, como assinala Paulo Germano Barrozo de Albuquerque, ao comentar 
Deleuze-Guattari (2000, p. 155). E nesse fuzuê, contra o qual se situa Adam, 

que Kaniuk joga o leitor - também pouco importa quem seja ele, parte do nó 
fluidico que se desfaz, e faz, etc.
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Para todos os lugares para lugar nenhum

11,9 Agnon. que está mais uma vez. no intertexto, tem um conto chamado Ido veEinam (em Ad Hena), sobre 
uma língua fictícia em fase de desaparecimento. Mas isso em Agnon é altamente carregado de simbolismo e 
alegoria, é nesse idioma que uma jovem canta para o amado e é capaz de enlouquecê-lo como o faria uma 
sereia, sendo pois comunicação efetiva, perdida nos idiomas correntes. Kaniuk também é influenciado pelo 
estilo história-puxa-história de Agnon, mas enquanto este é mágico e envolvente, o autor de Adam é 
agressivo e conflituado o tempo todo. Sem contar que a língua inventada por Miguel de Salv aro é destituída 
de qualquer eficácia prática, está exaurida por princípio.

Fechado o parêntese, voltemos ao romance. Na sequência do que foi dito 

sobre o deslocamento, pode-se observar, na sequência de Miguel de Salvaro, a 

troca de posição dos personagens: ele é o não-judeu que se toma judeu junto 

com outros judeus entre judeus (minoria entre minoria) e Miles Davis, que o 

recebe no hospício, é o judeu que se toma não-judeu e negro embora 

paradoxalmente seja branco, daí a recepção-confronto a Miguel de Salvaro, 

sem contar que Miles também é Adam. Miles fala um inglês que Miguel 

identifica como pertencente ao mundo do jazz nova-iorquino, que ele, mestre 

em línguas como Adam (este fora capaz de dominar o hebraico rapidamente e à 

perfeição), tinha inventado uma, num sentido agônico que o aproxima do cão, 

conhecia muito bem109. Diferenças de origem e raça se fundem no que Albert 

Memmi chama de “comunidade de condição”, ao falar sobre a negrité, “uma
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condição de opressão, sob o pretexto mítico da raça”, como resposta aos 

brancos colonizadores (1975, p. 55). Para Memmi, o mesmo tipo de resposta 

“global” da negrité foi verificada “na maior parte dos colonizados”, o que 

podemos aplicar ao romance se trocarmos o termo colonizados por oprimidos e 

destituídos também no sentido global.

Agora, algo que parece notável aqui, é a verificação de uma espécie de 

poética aplicada por Kaniuk a todo o livro. O aspecto teatral ou circense é dado 

pela menção ao nome de Ibsen, na figura do capitão do navio, aliada às 

performances de Miguel de Salvaro, o palhaço profético do convés. Depois, 

temos o encontro dele com Miles Davis. Note-se que Miguel parece dotado de 

razão, ao perceber que algo não combina, algo está errado nas palavras tão 

eloquentes de Miles, que carrega nos detalhes pois sabe estar tentando provar o 

improvável na linguagem corrente da informação realista, que não se sustenta 

mas estabelece o paradoxo entre sua verdade e a informação, que deixa de ser 

informação para ser o próprio personagem, um mapa.

Lembremos como Shaked critica o romancista pelo excesso e sugere que lhe 

falta um bom editor de texto para conferir uma forma mais aceitável e 

equilibrada ao livro - em outras palavras, colocá-lo numa camisa-de-força 

estética. Mas com isso Kaniuk obtém uma paródia do estilo, exatamente, 

realista ou objetivo, que pretende recriar a realidade como tal para o leitor, sem 

questionar o fato, essa própria realidade, como um conceito de linguagem, a 

mesma linguagem levada ao paroxismo. Linguagem que se toma “verdadeira” 

no discurso de Miles Davis. A paródia volta-se contra o próprio romance, uma 

outra medida da parlapatice do palhaço confundida com a própria ficção de 

Kaniuk, consciente do fato de que a obra também não passa de mistifório 

comprometido quando confrontada com a inelutável concretude do genocídio -
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110 Adorno, na Dialética do Esclarecimento, sobre uma dupla função deste, a partir de Nietzsche. que 
"formulou sua relação contraditória com a dominação ", como meio de se desmascarar o poder em todos os 
seus níveis, mas: "Por outro lado, o esclarecimento sempre foi um meio dos grandes virtuoses de governar 
(na China, o Imperium Romanum. Napoleão. o papado na época em que se voltara para o poder e não 
apenas para o mundo) ... A maneira pela qual as massas se enganam acerca desse ponto, por exemplo em 
toda democracia, é extremameme valiosa: o apequenamento e a govemabilidade dos homens são buscados 
como 'progresso!’ (Nietszche)-. Quando essa duplicidade do esclarecimento se destaca como um motivo 
histórico fundamental, seu conceito como pensamento progressivo é estendido até o início da história 
tradicional” (Dialética do Esclarecimento, p. 53-54). Essa constatação pode ser verificada no substrato do 
drama de Adam.

não nos esqueçamos que Hermes ainda é o deus da eloquência da própria 

físicalidade alienada e do cão menino: se o corpo está em crise, a linguagem 

institucional também está, na sua insuficiência e dominação.

No trecho em foco, o que faz ressaltar a incongruência não é o fato de Miles 

Davis surgir embranquecido (como se os personagens amalgamados da loucura 

fossem transparentes na sua substância difusa onde o igual é o diferente), é a 

juventude de Miles, que jamais teria tido tempo para conhecer tanta gente e se 

familiarizar com os astros do jazz em Nova York de determinada época. Todos 

que tentam entender e explicar o que se passara com ele, como aprendera tanto 

e em tão pouco tempo, com tanta acuidade e perfeição, incluindo a gíria 

jazzística, são derrotados e acabam abanando as mãos num sinal de impotência, 

confundindo a mera informação com sentido.

Adam retoma sua “tese” da impossibilidade do conhecimento110 para expor 

uma hipótese mística e mítica de tonalidade inócua sobre a possibilidade de 

viagens astrais como aquelas realizadas por algum guni indiano, o que serve 

como pretexto para deixar o assunto - e o problema - de lado. No entanto, 

nessa resposta não-resposta encontra-se uma pista que podemos seguir 

acompanhando Hardt e Jameson, segundo os quais, no mundo pós-modemo - 

como vemos em Gehry - a “dialética entre dentro e fora, entre ordem civil e 

ordem natural chegou ao fim”:
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todos os fenômenos e forças são artificiais, ou, como dizem alguns, 
fazem parte da história. A dialética moderna do fora e do dentro foi 
substituída por um jogo de graus e intensidades, de hibridismo, e 
artificialidade (Hardt, p. 359).

Miles, como Miguel, também parece dotado de lucidez sobre sua loucura: vê 

o hospício como mera prisão e Gross como um carrasco supermonstruoso, 

enquanto percebe em Guina a função demoníaca. Como Lilit (com fonte na 

cultura babilónia), e também Raquel, a enfermeira-chefe leva no bolso (seu 

simulacro de útero) um monte de pequenos ídolos que, a concluir pelas 

palavras de Miles, ela adora em segredo nesse universo de imagens sobrepostas 

a imagens, onde os detalhes são usados para autenticar o simulacro, criando a 

ilusão do real como realidade. Uma ilusão que emerge do real incognoscível de 

Adam Stein e acaba por engolir Miguel de Salvaro, também paródia de Jonas e 

referência ao “profeta banido” (na expressão de Isaac Deutscher), Leon

O romance mais uma vez permite avançar até a lembrança do famoso texto de 

Borges sobre o mapa que se toma um simulacro do reino - o dentro e o fora se 

anulam na artificialidade do mapa e da superposição dos cenários do romance. 

Miles estudara o mapa de Nova York com a maior dedicação, apreendendo 

minúcias ignoradas até mesmo, ou talvez principalmente, por aqueles que 

tinham, supõe-se, “estado” de fato naqueles lugares, algo improvável no caso 

dele, se esquecermos que circula pelo mapa da realidade virtual globalizante, 

movido não como peça, mas pelo desejo e pela afetividade inframídia. É a 

sugestão borgiana, pressupondo o hiperspaço controlado mas que, nas bordas 

de intensidade onde habitam Miles e os outros internos, guarda pulsações 

indomadas que Gross procura neutralizar, já que não pode compreendê-las nem 

eliminá-las.
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Trótski.

Toda a situação é paródica: a carta de Adam ao rabino de Marselha também 

reflete o protesto dos surrealistas, mas não é feito em função de uma militância 

aparentemente contra o sistema, dentro do modelo modernista. Kaniuk escreve 

em outra hora e não cairia numa armadilha anacrónica: o texto assume tons

A descrição da situação do personagem feita por Kaniuk sugere um decalque 

do início ao fim sobre o protesto publicado por intelectuais franceses, André 

Breton à frente, na edição do jornal oficial do Partido Comunista Francês, 

datado de 24 de abril de 1934, quando o revolucionário e intelectual nisso 

tomara-se um renegado universal, a partir da disputa com o todo-poderoso 

Stálin, que o perseguiria até o fim, eliminando o fator de desestabilização:

épicos, mas a ironia mostra o apodrecimento, como no caso das afirmações 
ferinas de Herbert, e o trágico já não têm lugar e só pode persistir como farsa, 
ou humor, pelo qual um adulto de quatro, como um cão, toma-se engraçado e é 
capaz de fazer sexo com a mulher do comandante, a dona da pensão e Guina, 

através da loucura, ou o riso necessário. Adam abre para Miguel de Salvaro as 
portas daquele sistema numa linguagem suspeita pela própria untuosidade 
retórica, mostrando-o ao mesmo tempo em que se denuncia parte dele, embora 

relutante. O objetivo é lembrar como não só Miguel de Salvaro, mas Adam, 
Miles e, mais do que todos, o cão-menino, estão na posição de desfechar um

Um bandido particularmente perigoso, autor de crimes incalculáveis, e 
mais, maníaco da reincidência, mais que todos os homens, vagabundo 
desprezível e sem asilo, verdadeira chaga do gênero humano, assim é 
que, de uns dias para cá a grande imprensa esforça-se em pintar o 
retrato de Leon Trótski, autorizado há um ano a residir na França e 
condenado bruscamente por uma sentença de expulsão (1985, p. 78).
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xeque, o que entretanto jamais se consumará. Trótski, que perturbava tanto o 

comunismo soviético quanto o capitalismo ocidental, acabou assassinado. Os 

personagens de Kaniuk, como diz Miles, são levados para uma estação de 

trânsito da qual nunca sairão, a não ser que se tenham entregue aos efeitos 

recauchutadores, psicológicos ou, em última instância, sejam submetidos mais 

ainda: a lobotomia seria um recurso previsível.

Por fim, na ciranda dos desloucamentos, Miguel de Salvaro reforça o 

argumento contido nas páginas do livro de que não são os judeus, ciganos e 

deficientes as vítimas exclusivas do genocídio, que não se encerrou com o fim 

da Segunda Guerra Mundial. Tomou-se uma imanência aniquiladora, cuja força 

é perceptível, no romance, pela instabilidade provocada no leitor, contra quem 

Adam e Kaniuk atuam unidos, tendo por objetivo flagrá-lo nas suas defesas 

escamoteantes, sejam políticas, sejam literárias, sejam emocionais. Ao entrar 

no Instituto, Miguel percebe que, nesse mapa-simulacro gigantesco, capaz de 

abarcar o mundo, substituindo-o, o néon, alegoria da homogeneização cintilante 

perpetrada por Hollywood, faz do deserto médio-oriental a extensão de 

Manhattan, numa paisagem ofuscante e infinita.

Acontece, porém, que a iniciativa de Adam tem como resultado devolver 

Miguel de Salvaro ao anonimato de seu início latino-americano (nascera no 

Uruguai), como se ele fosse, na verdade, uma ameaça também para o cão do 

comandante Klein, o pequeno comandante, o que sempre sugere a cadeia do 

poder oscilando nesse hiperespaço onde não há certeza e a linha do horizonte 

vacila e engana, pois revela-se ilusória. No hiperespaço toma-se possível a 

multipercepção de cenários variados, que vão desde Nova York, Hollywood, 

Las Vegas, Praga e Bilbao até a Alemanha nazista, o circo, o campo de 

concentração, Israel, o centro de recuperação no deserto, Tel Aviv, girando
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O fora de foco e o questionamento

propõe:

Isso tudo, porém, não leva à auto-anulação da obra, caminho seguido pelo 

personagem Adam, que embora um tanto renitente cala-se, como fizera o 

hassid. Nesse caso, chegaríamos à conclusão fácil e meramente anedótica de 

que também a leitura seria inútil, dispensável, resumindo-se tudo a um jogo de 

pessimismo inconsequente, isto é, suicida, em que Adam sucumbe. Ao final do

sem parar no ventre do grande peixe - o navio de onde Miguel deveria surgir 

como um profeta em seu solilóquio.

É nesse ventre ou arena múltipla, ora oval, ora retangular, ora labiríntica (o 

navio, a funcionalidade do hospício, as passagens sobrepostas entre o campo, o 

circo e o hospício) que se encontra e desencontra Adam. No livro, temos o que 

Linda Hutcheon considera como base para definição do romance pós-modemo, 

mas devemos sempre ter em conta que, mais do que a classificação, o 

importante é a percepção do questionamento e autoquestionamento a que se

...o romance pós-modemista questiona toda aquela série de conceitos 
inter-relacionados que acabaram se associando ao que chamamos, por 
conveniência, de humanismo liberal: autonomia, transcendência, 
certeza, autoridade, unidade, totalização, sistema, universalização, 
centro, continuidade, teleologia, fechamento, hierarquia, 
homogeneidade, exclusividade, origem (1991, p. 84).
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...a descentralização de nossas categorias de pensamento sempre 
depende dos centros que contesta, por sua própria definição (e, muitas 
vezes, por sua forma verbal). Os adjetivos podem variar, híbrido, 
heterogéneo, descontínuo, antitotalizante, incerto. E também as 
metáforas: a imagem do labirinto, que não tem centro nem periferia, 
pode substituir a noção convencionalmente organizada... (p. 87)

livro, é preciso mais uma vez que o leitor desvie o foco de Adam, apenas uma 

faceta da multivocidade desse romance, existente no emaranhado de um longo 

debater-se. No fim, em vez de uma decepção convencional, temos a volta 

alucinada das tensões que percorrem o romance e o sustentam de maneira 

oscilante, pois, como diz Hutcheon, “questionar esses conceitos não significa 

negá-los - mas apenas indagar de sua relação com a experiência, sem o tipo de 

afirmativa excludente sugerida pela epígrafe” escolhida pela autora, de John 

Bayley, segundo o qual, “qualquer pessoa que esteja escrevendo um romance 

(...) precisa ter tuna idéia clara e segura em relação ao que é bom e mau na 

vida” (p. 84).

Continua Hutcheon: “O processo pelo qual isso se realiza é um processo de 

estabelecimento e posterior afastamento (ou de uso e abuso) dessas mesmas 

idéias contestadas. A crítica não implica necessariamente destruição, e a crítica 

pós-modema, especifícamente, é um animal paradoxal e questionador. Charles 

Newman declarou, de forma bastante polêmica, que o ‘pós-modemismo reflete 

menos uma incerteza radical do que uma irrefletida suspensão de julgamento.’” 

O que está em dúvida é o centro - como o lugar do pai na casa de Gehry, na 

análise de Baudrillard e no romance de Kaniuk -, e talvez sua possibilidade, 

pois:

Adam, no hospício, age num universo, ou multiverso, de maneira simultânea: 

joga na bolsa, corresponde-se com um rabino em Marselha, percebe a
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111 David Harvey, em A Condição Pós-Moderna'. “Como o dinheiro e as mercadorias dependem inteiramente 
da circulação do capital, segue-se que as formas culturais têm firmes raízes no processo diário de circulação 
do capital. Por conseguinte, devemos começar pela experiência cotidiana da moeda e da mercadoria, mesmo 
que mercadorias especiais ou mesmo sistemas de signos completos possam ser retirados da vala comum e 
transformados no fundamento da alta’ cultura ou da imaginação’ especializada...” (p. 269)

sobreposição de circo-campo de concentração-universidade, do cão e do 

homem, do cão e do menino, da mesma forma que Klein se metamorfoseia sob 

a égide de Rex, que pode sugerir uma alegoria do capital circulante, sem 

parada, portanto sem centro definido, que condiciona as mutações da 

mercadoria e, contraditoriamente, unifica o variável em função do mercado11 *.

O paradoxo de Adam, como um ex-cêntrico, utilizando aqui novamente o 

estudo de Hutcheon, é que ele está “inevitavelmente identificado com o centro 

ao qual aspira, mas que lhe é negado” (p. 88). Ele, que uma vez se julgara 

integrado à vida alemã, foi retirado dela e transferido para o campo da morte 

onde, em vez de se integrar ao destino comum de sua família e povo, acaba 

ficando fora, salvando-se sem se livrar de sua condição e, ao mesmo tempo, 

tomando-se colaborador da máquina nazista. Depois, em Israel, o “sabão” 

sabe-se marginal, age como um criminoso de maneira simbólica ao tentar 

assassinar a amante de origem alemã como ele, sem consegui-lo (não há, 

simplesmente, como destruir o passado, a história), o que o leva de novo ao 

hospício, onde se dá para o personagem e para o leitor a percepção do 

hiperespaço.

Pode-se dizer mais, nessa linha, a respeito de superposição e desdobramento, 
que o livro impòe-se ainda como uma alegoria da cidade contemporânea virtual 
(o que já apontei, de certa forma, no caso específico de Miles Davis), como 
“prólogo al texto de una ciudad de espejismos construídos por el sistema 
político y por los media que toman a la ciudad en un espacio hiperdimensional 
de imágenes”, como diz Carlos Rincón (p. 92). O circo-o-campo-de-
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articulam-se e se

infinitos,

concentração-o-Instituto-Manhattan-Tel-Aviv-Berlin 

desarticulam tal qual um indefinível conjunto de encontros 

desarmônicos e incertos, onde o leitor também não tem lugar.
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CAPÍTULO 9 - SEM SAÍDA
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Figurantes modulares

A mesma indeterminação do cenário descaracteriza os personagens. Eles nào 

se encaixam nas definições correntes de personagem e mesmo de tipo. Porque, 

se de um lado não têm a complexidade psicológica evolutiva ou involutiva, o 

que implicaria a definição de personalidades, contrariando a indeterminação 

desse desuniverso, de outro são destituídos de traços identificáveis 

mecanicamente. O que há, lembremos-nos, são nomes e atributos que podem 

ser trocados sem parar, “rótulos”, como diz o palhaço, independentes do fato 

de rotularem alguma coisa ou coisa nenhuma. “O monologismo oficial que se 
pretende dono de uma verdade acabada, opondo-se igualmente à ingénua 
pretensão daqueles que pensam saber alguma coisa. A verdade não nasce nem 
se encontra na cabeça de um único homem; ela nasce entre os homens, que 
juntos a procuram no processo de sua comunicação dialógica”, conforme 
Bakhtin (1981, p. 94). Adam, coletivo - o romance é uma tela à qual o fundo 
aflora, submerge, aflora de novo, como a luz e a sombra de um abajur qualquer, 

ou do abajur de Ilse Koch -, só existe na superfície - dialoga consigo próprio e 

com os demais, é palhaço, empresário, teórico da estética, psiquiatra, bêbado,
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mágico, adivinho, etc. "O palhaço é o homem que não sabe distinguir entre Ser 

e Não-Ser”, define Anatol Rosenfeld (1969, p. 70) e ele no livro chama-se de 

Adam Stein até Adam Frankenstein (p. 115), numa alusão ao monstrengo 

imaginado por Mary Shelley e que, no mundo das imagens e seus reflexos, 

toma-se a pessoa comum, o adão recortado em partes inconciliáveis. Arthur é 

burocrata, incendiário, psicógrafo de si mesmo (denuncia nazistas fugitivos em 

textos escritos com ideogramas egípcios transformandos numa panescrita), isto 

é, de nada. Klein é Weiss e Weiss é Klein. Os nomes dos personagens 

funcionam como marcas de módulos cambiantes. São vozes perturbando 

alguma consciência que, embora vaga, deve estar presente disseminada em 

alguns lugares. Os contrastes são o instrumento da desmontagem, no jogo de 

oxímoros dessa menipéia (Bakhtin, 1981, p. 101). E a loucura que 

risonhamente castiga a ignorância presumida do conhecimento (Foucault, 1998, 

p. 44). Isso faz lembrar também as considerações de Deleuze a respeito das 

inversões do sentido em Lewis Carrol, como contestação da identidade pessoal 

do personagem, baseada num saber permanente relativizado pelo paradoxo, 

usado o tempo todo por Kaniuk: “O paradoxo é, em primeiro lugar, o que 

destrói o bom senso como sentido único, mas, em seguida, o que destrói o 

senso comum como designação de identidades fixas” (1998, p. 3).

Nesse sentido, somente Guina parece constituir exceção, pelo seu caráter 

“normal”, isto é, fixo. Ela se comporta de acordo com o esperado de uma 

agente do poder estabelecido, e nisso, evidente, está sua loucura e absurdo 

ficcional. Mas mesmo neste caso podemos vê-la ainda como uma superposição 

de figuras do romance, à qual se acrescenta seu aspecto demoníaco, manifesto 

sobretudo na beleza morta e dominadora. E não só figuras femininas, pois 

nesse amálgama, observa-se claramente que ela também é uma espécie de
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Klein e, portanto, submetida ao mesmo e onipresente espectro. O escritor não 

pretende com ela obter a representação de uma “pessoa”: seu nome, Guina, 

pequeno jardim, também sugere gcmênêt, professora do jardim de infância, 

como um exercício inicial e absoluto da autoridade. Sua beleza “apolínea” 

expressa o mesmo ideal de beleza da Alemanha nazista e, embora não seja dito 

que se trata de uma judia de origem alemã, o nome Guina sugerindo a redução 

de Regina (feminino de Rex) em alemão, o que põe em evidência sua faceta 

dominante - de qualquer modo, o romance não deixa o leitor esquecer em 

nenhum momento que Adam é alemão. Mas também há inversão: ela cuida de 

uma maioria de adultos maduros e velhos. Em vez do Jardim do Éden, um 

círculo do inferno, onde ocorre tuna outra paródia, desta vez de Beatriz, aquela 

que leva o Poeta ao céu da verdade e da luz. Enquanto Guina chefia o pavilhão 

dos danados, de onde devolverá Adam para o limbo institucional, apagando a 

transfusão erótica entre os dois, no triângulo Rex-pai-senhor do Tártaro ou do 

Inferno, Regina-mãe e o filho do cão, de cujo incesto edipiano e estéril surgirá 

o simulacro do menino ressuscitado. Ela, apenas, não se metamorfoseia, como 

um modelo perverso da suposta sanidade frente à loucura. Ela é muito mais 

vista do que atuante, sabemos mais a respeito dela por Adam e pelos demais, 

destituída tanto de sentimentos como de entranhas - para sentir, ela serve-se da 

representação, isto é, da falsa passagem, tentando compartilhar o cão ainda 

representativo em Adam, para então aceitar o fascínio pelo bicho inatingível na 

perspectiva ela, que nega o próprio estado de coisa. Vê-se nessa Regina de Rex 

a presença da mulher-hiena de Klein, também atraída pelo cão-homem.

Outra dimensão do cambiável está, como se recorda, na metamorfose, em 

que um se toma o outro, mas destituído da “identidade mística” assumida por 

exemplo pelo selvagem que, na dança mágica, toma-se um canguru (Huizinga
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1971, p. 29), no pleno domínio do mito, ao qual Adam ansiaria retomar, em 

busca de um território perdido. Mesmo sabendo que isso não será possível no 

mundo de simulacros, onde o que resta, embora ele tente negá-lo, é extrair da 

linguagem “o ladrar do cão, a tosse do macaco e o zumbido do besouro”, em 

que a “sintaxe do grito” se juntará à “sintaxe rígida” rumo “até uma 

desterritorialização que não será mais compensada pela cultura ou pelo mito, 

que será uma desterritorialização absoluta” (Deleuze-Guattari, 1977, p. 40). A 

linguagem, como dizem Deleuze-Guattari, sendo então levada “para o deserto”, 

onde ela servirá para conferir uma sintaxe ao próprio grito.

No romance, Klein é Weiss e um deus, assim é Adam e ambos são cães, 

assim como o licantrópico Wolfovitz (filho do lobo, em alemão e em ídiche, 

ben zeev, lobo, filho do lobo, em hebraico), os personagens se confundem nos 

pontos de vista (certos trechos podem ser atribuídos a qualquer um dos 

personagens, como aqueles em que Wolfovitz reflete sobre Adam e que 

permitem sejam lidos na forma de mn monólogo bivocal do próprio Adam), 

mas não existe aquele tipo de comunhão mítica, tomada impossível, o que 

existe é a brutalidade final dos números em massa, destino indiferenciado que 

Kafka anuncia ao contar a anti-epopéia de Gregor Samsa, e a trajetória de 

Joseph K. anónima e banalizada, da qual somente a vergonha sobrevirá do 

assassinato comparável ao de um “cão” (p. 246), que permaneceria como o 

emblema metamorfoseado do ultraje. Joseph K. percebe a existência acuada 

como simulacro, e vive a inexorabilidade da situação “vergonhosa” até o 

hipotético instante final, enquanto o palhaço Adam tem confirmada a 

teatralidade da história no extremo do campo de concentração, como cúmplice 

consciente. A primeira metamorfose de Adam em cão é carregada de má- 

consciência. Ela é resultado de um negócio que, para contragosto dele, o levará
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a questionar a própria identidade, seguindo as pegadas de Agnon e outra vez de 

Kafka, na novela Investigações de Um Cachorro (1977)112. Mas não para 

morrer, como Samsa e talvez Joseph K.113, mas para sobreviver na dissolução 

de outras tantas transformações à sombra de Rex, a máscara funcional do 

objeto que se descarta e se substitui indefinidamente, porque não tem outra 

finalidade: manter ativos os números circulantes. As personagens mudam de 
lugar e nome mas nem sempre são distinguíveis:

112 O Humano só transparece de maneira comovente e misteriosa naqueles que estão privados dele. Talvez 
ele só tenha existência real nos animais, como se vê em Canetti”- Baudrillard (Cool Memories III. p. 121).
113 Há, lembrem-nos. dúvidas sobre o final do romance de Kafka. em que o personagem é assassinado. Não 
se sabe ao certo se esse era realmente o final planejado por ele. ou se decorreu de uma decisão, outra vez. do 
editor.
114 Segundo Anatol Rosenfeld. a arte grotesca, uma das características do século 20, "tende a exprimir 
precisamente a desorientação em face de uma realidade tomada estranha e imperscrutável” (1969, p. 58).
115 Eagleton: “...a guerra é uma forma de criação, e a construção de campos de concentração é uma 
realização dos poderes humanos” (p. 164).

A Enfermeira Spitzer parece a mulher do merceeiro ao qual 
comprávamos nossos pães de Sabbath, o sr. Loiter, que foi de Munique 
para Berlim e de Berlim para o Céu, para o Deus das Chaminés - graças 
ao fascinante processo químico inventado e aperfeiçoado pelos 
laboratórios das fábricas I. G. Farben nos anos de glória, durante o 
período de mil anos de vitórias (p. 193).

Veja-se aqui a torção a que o autor submete a narrativa. Ele passa da 

memória de aparência inocente da mercearia e da merceeira para introduzir o 

elevado (céu) e o grotesco das palavras altissonantes em que, no processo de 

camavalização, aponta para o indiferenciado do caos das mercadorias nas 
prateleiras da loja, já como metáfora do ser humano reifícado114. A 
desmitifícação pela qual passa o sublime de tom elevado expõe ao mesmo 
tempo outro e efémero mito, o produto da alta tecnologia, no caso destinado à 
produção de morte em larga escala113. Em seguida, na mesma página, Adam
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espera como 

abandonado:

O futuro é fixo e permanente. Só o passado muda. O passado não é 
estabelecido por parafusos, mas por binóculos. Você estaca e olha para 
trás: se eu batesse com a cabeça na parede, meu passado mudaria de 
posição (p. 124)116.

116 Pode-se associar o que diz Adam a respeito de si próprio com a situação de Moisés, que cruza o deserto 
para morrer sem entrar na Terra Prometida, como o personagem kaíkiano que morre diante da porta que 
estivera aberta para ele e. então, é fechada. Vincenzo Vittielo considera que terra e pátria para Moisés “é só 
o deserto - a ausência de pátria. A origem é perigo e ameaça de morte. Primeiramente, o nascimento judeu; 
depois, a correnteza do rio; enfim, a terra do Egito. Enfim? Há um fim para Moisés, um fim do perigo e da 
ameaça? Para ele, toda parada é traição, toda quietude, abandono, e toda satisfação, sacrilégio. Quando pede 
a seu Deus permissão para vê-Lo. seu Deus passa à sua frente cobrindo-lhe o rosto. Moisés só pode ver Deus 
de costas.” (.4 Religião, p. 154).

interroga-se, colando sua imagem à de Jesus, se ele também não passará pela 

mitificação, depois que tuna Santa Helena limpar-lhe o rosto e o pano com a 

marca sendo “enclausurado em alguma igreja remota, com meu rosto ainda 

impresso no tecido? Mil anos mais tarde, a cabeça de Naomi Wolfovitz será 

enrolada nele”. Ou seja, a mitificação como justificativa ideológica que se 

esvazia a si mesma para ser novamente inflada e assim por diante. Deve-se 

acrescentar que essa dispersão, ou seja, a ausência de pontos fixos, é a própria 

loucura consubstanciada no texto. Adam prega a liberdade da loucura, ao 

mesmo tempo em que procura fingir e fazer crer que ignora algo ou alguém que 

a governa e o tem nas mãos: Jesus, apresentado como o paradigma da bondade, 

é justificativa ideológica da eliminação física e terá seu rosto gravado num 

lenço que envolverá a cabeça torturada de uma menina.

O Capítulo 6 começa com tuna reflexão de Adam, na qual ele inverte a 

perspectiva convencional de que só o futuro pode ser alterado, não o que 

passou. Para Adam, o futuro, o final, é onde Deus, aquele que evitara matar, 

um bloco de gelo, como uma volta atormentada ao lar
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Em breve, irmão. O fim se aproxima. O verdadeiro fim. Já está piscando 
no final do caminho. Lá estão meus muitos fins, todos sérios, tristes, 
áridos; apenas um começo. Todos os fins têm uma origem. E esta, meu 
querido irmão, meu amado gêmeo, é a ironia de Deus. Ao contrário do 
que muitos pensam, Deus não está no início da estrada, na criação, nos 
primeiros estágios primordiais, mas na conclusão, no final. Lá ele nos 
espera. Com Klein com o seu livro de registro de prisioneiros, seus 
escrupulosos arquivos de fichas e seus relatórios das causas da morte. 
Como um coveiro. Com o Dr. Gross. Com um bastão. Com uma 
metralhadora portátil. Com alfinetes coloridos, Satã nos empurra em 
nosso caminho e existe uma única direção. Mais tarde, a estrada se 
ramifica - embora estejamos caminhando para o mesmo fim, a mesma 
Pessoa (p. 124-125).

117 A pergunta falta na tradução brasileira, que na maior parte é boa. As trocas de nomes de personagens 
prejudica, mas não se pode responsabilizar o tradutor por isso, já que ele se baseou na versão norte- 
americana.

Adam está no seu quarto, onde de repente aparece o irmão, sentado no 

peitoril, a quem o palhaço pergunta: “Não eras o Commandant Klein de 

manhã?”117 Herbert pergunta quando ele “vai parar com essa rotina cómica”, ao 

que responde:

A mesma Pessoa, o Grande Pai régio que o submete e mantém as 

circunstâncias concentracionárias. A transcendência terminará de quatro ou 

rastejando, pouco importa o passado caleidoscópico. E mesa, telefone, 

transístor, cão, besouro, barata.
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História e mito

118 “From the outset of his political career. as well as in Mein Katnpf Hitler defined Nazism as a "political 
article of faith.’ Shortly before the Nazis seized power, Hendrik de Man realized that the strength of the 
Nazi party resided in its ability to respond to the political and emotional needs of the masses. especially 
during the criticai days of the Weimar Republic. One such need was ‘the longing for myth and utopia ... the 
demand for leadership personalities’; it was the very lack of a unificd view within Nazi ideology that 
accountcd for its strength. according to de Man. for it was thus able to respond to different and even

Com as idéias sobre o tempo, Adam explica o próprio papel no romance e o 

que há para ser conhecido, na dimensão inexplicável e fugidia, é o passado e 

não o futuro também inútil, diante do qual o livro não termina propriamente, 

mas estaca, devolvendo o leitor desconcertado à sua microscópica situação - a 

menção do binóculo faz lembrar o pórtico de Geliry, como algo que deveria 

concluir mas leva ao princípio das interrogações, deformando em vez de 

conformar - de igual modo, o que há para ser lido é o romance como passado 

mutável, parte do hiperespaço, chance e labirinto. Nessa referência à história, 

também se observa o que Hutcheon (citada por Rincón, p. 153) considera “a 

inovação básica do pós-modemismo frente ao modernismo, que é juntar o 

“metafíctício a tuna elaboração problematicamente referencial”, para forjar um 

“jogo com as contradições ‘que fazem do pós-modemismo o que é: histórico e 

metafíccional, contextuai e autorreflexivo, consciente de seu status de discurso, 

como uma elaboração humana’”.

Devemos lembrar aqui, também, a concepção do texto histórico nos moldes 

ficcionais propostos por Hayden Wliite, que se refere ao mito com muita 

ênfase, e não podemos nos esquecer da importância dos mitos na formação 

ideológica do nazismo, o que é conhecido à exaustão118. Em As Ficções da
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Representação Factual, diz White:

opposing social classes by the vagueness of its ideas and the many contradictions in its mythology.’ Toward 
the end of World War II, at the very height of the Holocaust Heinrich Himmler repeated one of the basic 
doctrines of his faith and proclaimed that this Reich will now be a sacred myth.” O trecho, que indica o 
funcionamento do simulacro sob o nazismo é de Uriel Tal. On Structures of Political Theology and Myth in 
Germany Prior to the Holocaust. incluído em The Holocaust as Historical Experience (p. 43-44)

Toda história tem o seu mito, e, se existem modos ficcionais diferentes 
baseados em arquétipos míticos identificáveis diferentes, há também 
modos historiográficos diferentes - formas diferentes de ordenar 
hipotaticamente os “fatos” contidos na crónica dos eventos que ocorrem 
numa situação específica de tempo e espaço, de tal modo que os 
eventos, no mesmo conjunto, são capazes de funcionar diferentemente a 
fim de delinear com clareza sentidos diferentes - morais, cognitivos ou 
estéticos - em matrizes ficcionais diferentes (p. 343).

Adam vê o emaranhado de mitos à mercê da dor de cabeça de quem os 

observa para encontrar, se for o caso, algum sentido em função do seu horror, o 

que evidentemente anula qualquer possibilidade de sentido na sua insistência de 

perspectiva, pois trata-se apenas de mais um dado no caos dentro do qual 

perpassa a figura de Rex. A História e consequentemente a personalidade, o 

indivíduo, tomam-se vagos, indeterminados, dispersos. O que se deve notar, 

ainda, é que o romance, ao mesmo tempo em que aplica o exercício ficcional à 

História, com seus mitos e simulacros ou simulacros-mitos, mostra esse 

exercício como loucura e parte dos fatos. E como se Kaniuk usasse a teoria de 

White contra ela mesma, expondo seu não-senso.

Anatol Rosenfeld também recorre à analogia com as artes plásticas em um 

ensaio sobre o romance contemporâneo (1969), para explicar a ficção do 

século 20, que, como na pintura, demoliu a visão perspectivística que tem 

origem no humanismo do Renascimento, para dar lugar a uma paisagem 

chapada e incontrolável, como já vemos no Cubismo e na literatura, em que o
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Essa unidade demolida tem em Guina sua possível representação, ligada a 

Eva e ao Paraíso, quando revela-se o que se encontra por trás da máscara de 

beleza “perfeita” e assustadora, cuja função é manter Adam e os demais sob 

domínio, reprimindo o próprio farejar, que Miles Daves usa com alta perícia 

(Adam também não explica seu poder divinatório.). Prossegue Rosenfeld:

eu narrador também se toma relativo, dando lugar a outros pontos de vista, de 

outros personagens ou outros eus narradores:

O intelectual, o “esquizóide” neurótico, dissociado entre os valores em 
transição, enquanto revela essa fragmentação nas suas personagens 
desfeitas e amorfas, exprime nesta mesma decomposição do indivíduo a 
sua esperança de, chegado à sustância anónima do ente humano, poder 
vislumbrar a integração no mundo elementar do mito.

Assim, a perspectiva, de início recurso artístico para dominar o mundo 
terreno, toma-se agora símbolo do abismo entre o homem e o mundo, 
símbolo dessa cisão e distância que o poeta G. Benn chamou de 
“catástrofe esquizóide”, a fragmentação da unidade paradisíaca original 
(P- 86).

Nisso Rosenfeld vê a causa da “glorificação dos deuses passados e o 

misticismo orientalizante de tantas ‘Beat Generations’ e adeptos do Zen, 

arautos fervorosos de uma unidade aperspectívica em que não há ‘pontos de 

fuga’ e em que os seres se confundem e apagam na ‘unio mystica’ plana”. Em 

Kaniuk, porém, a união mística confunde-se com a mixórdia das mercadorias 

na prateleira, como se o autor tivesse partido, exatamente, da observação feita 

por Rosenfeld de que “Kafka, com efeito, escreveu o mito da impossibilidade 

do retomo ao mundo mítico”.
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Adam encerra o Capítulo 7 (p. 198) com um acesso hemorrágico num auto- 

sacrifício que não se consuma porque o palhaço é o simulacro de um mártir. 

Ele não consegue atingir o estado literal da metamorfose e sente inveja do 

menino, cuja metamorfose desarticula a linguagem vencida, tomando-se canina 

na acepção de Deleuze-Guattari. O impedimento é marcado na página seguinte 

ao pretenso auto-sacrifício adâmico, quando outra vez o palhaço se depara com 

Herbert e faz uma miniconferência sobre o comportamento e a condição canina, 
integralizada pela ausência de um detalhe risível:

- É peculiar aos cães desenvolverem definidas características humanas, 
adquirir os maneirismos de seus donos; um homem e seu cão são 
semelhantes, pois o cão percebe e compreende tudo muito melhor do 
que imaginamos. O cão escuta a palavra “comer” e salta, escuta “vamos 
sair” e sacode o rabo. Mesmo que, neste caso particular, o cão não 
tenha rabo, uma vez que pertence a uma família sem cauda, o que 
constitui um fenômeno que exige explicação. Na presença do cão, temos 
que falar uma linguagem secreta, de modo que ele não compreenda. 
Contudo, se apenas murmurarmos: ‘Quem vai levar o monstro lá fora?, 
constataremos com que rapidez o monstro sacudirá o rabo que não 
possui (p. 199).

119 A propósito, Hijikata escreveu um ensaio chamado "From Being Jealous of a Dog’s Vein”. na edição 
citada de Culture in Aciion. que diz o seguinte: "When I see children throwing sticks and stones at a lame 
dog trying to slink from sight. then comer it against a wall, and mindlessly beat it, I feel jealous of the dog. 
Why? Because it is the dog which derives the most benefit here. It is the dog that tempts the children and, 
without considering its own situation, exposes itself completely. One kind of dog may even do so with its 
intestines hanging red from its belly. (...) I adore rib cages but, again, it seems to me that a dog’s rib cage is 
superior to mine. (...) If blue veins can be seen through a dog’s skin, then there is no need at all for a

O rabo que não possui, mas que faz parte da natureza canina pela ausência, 
na oposição senso e não, produzindo o sentido. A idéia da “efetivação” da 
metamorfose, no complexo das dubiedades, aguça a dúvida em Adam (p. 127), 
ao olhar para o menino: “Uma criança que não é criança e um cão que não é 
um cão.”119 De igual modo, o recurso ao mito de Hermes na figura de Rex (seja
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woman’s body” (p. 56).
120 Em seu comentário sobre o conceito de literatura menor, diz Paulo Germano Barrozo de Albuquerque: 
"Se a literatura é um agenciamento coletivo de enunciação é porque nela falam potências por vir (essas 
agitações moleculares que subsistem em todas as formas) e que não se adequam a forma alguma, são devires 
sempre minoritários. Mas que fique claro que afirmar que um devir é sempre algo minoritário é pensá-lo 
como processo de minoração. como meio de fazer algo escapar de uma forma padrão majoritária. A 
literatura como Agenciamento Coletivo de Enunciação é uma literatura menor em que não existe caso 
individual, mas tudo é imediatamente político e coletivo (2000, p. 155). Ao propiciar a '‘cura” do cão- 
menino, Adam-Guina restituem-lhe a paternidade e Adam se reintegra ao mundo '‘normal” da hipotética 
individualidade.

do romancista, seja hipótese), que ainda é Cérbero, o guardião do inferno 

grego, “ou, como o chama Horácio, ‘a fera que tem cem cabeças’” (Sêneca, p. 

259) não permite intuir uma nostálgica idade do ouro. No romance, esse 

Cérbero não só guarda o inferno - onde já não importa quem é quem ou o 

quê120 -, como faz parte dele, está dentro dele, é o próprio inferno nas suas 

emanações e onipresença estilhaçada em trivialidades: uma prateleira de 

mercearia, a gôndola do supermercado embalada pelo eterno muzak, um rosto 

de mulher repetindo-se numa parede de museu. Ou, caso queiramos parafrasear 

o célebre texto de Gertrude Stein no apagar das perspectivas, num hiperespaço 

furtacor, diremos apenas ad infinitum que um cão é um cão é um cão
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CAPÍTULO 10 - HAMAKOM

>
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A intervenção de Frankie P. Toronto, 

ou, a commedia del!’architettura

A pergunta, agora, é como Frank O. Gehry coloca-se e coloca também nesse 

“hiperespaço” o leitor, isto é, o “público”, o grupo de pessoas que observa e 

passa pela experiência de suas obras? Isso de certa forma já foi respondido 

acima, mas ainda falta que nos detenhamos em seus projetos, para reforçar 

pontos de contato entre sua arquitetura e o romance de Kaniuk, como 

expressões, uma explícita, outra implícita, da condição judaica de ambos, na 

clave contemporânea.

A grande característica diferenciadora em Gehry é sua intenção obsessiva de 

trabalhar a arquitetura provavelmente mais como obra de arte plástica do que 

como elaboração utilitária, ou, melhor, pelo que se pode concluir do exame de 

seus projetos, no uso da expressão artística das formas para colocar em dúvida 

o aspecto funcional das construções, com o que, é evidente, põe em discussão 

o espaço, sua utilização e a situação do homem dentro dessa dimensão também

cultural. O utilitário só se estabelece, deslegitimando-se, a partir do torcer- 

distorcer artístico, como se verifica no Museu Guggenheim de Bilbao, dentro
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i

This modem commedia deli 'architettura dramatized the predicament of 
art in a city that seems to have congealed in the past. Where everybody 
is a tourist and the past is everybody’s object of desire, nothing new can 
be created. Where canonical images of order stand in splendid isolation,

do qual a noção de pontos cardeais é abolida, expondo o visitante a uma 

espécie de vertigem, em que dentro e fora se confundem e as obras expostas 

surpreendem ao serem observadas de ângulos imprevistos, como sinais de um 

mundo instável. Pode ser, ainda, que o esconde-esconde do museu com as

obras reflita a idéia de Valéry de que esse tipo de instituição “mata o 

sentimento das esculturas e das pinturas, às quais só sua mãe, a arquitetura, 

designou o lugar certo’’, de acordo com Adorno {Mínima Moralia, p. 105). Um 

lugar já impossível, e o Guggenheim está ali para demonstrá-lo.

Um manifesto de sua proposta foi feito na Bienal de Veneza em 1985, 

quando Gehry, cidadão norte-americano radicado em Los Angeles, lembra seu 

nascimento canadense criando o personagem Frankie P. Toronto, vestindo uma 

fantasia de palhaço arquitetônico {Ilustrações) com um chapéu e os óculos que 

lhe deram aspecto curiosamente parecido com o do personagem Chacrinha, de 

Abelardo Barbosa, popular na televisão brasileira durante os anos 60-70, 

notável pela irreverência oscilante entre o grosseiro e o sofisticado de algumas 

expressões que iam da “palavra de ordem” dirigida à população, então sob o 

peso da ditadura militar, como “vamos raciocinar em bloco”, num chamado à 

união, até a sugestão obscena de uma frase como “alô dona Julieta, como vai 

sua caderneta”, dentro da linha carnavalesca estudada por Bakhtin. E também é 

a atitude dissimétrica bakhtiniana que se verifica na perfomance com a qual 

Gehry incorporou-se à tradição carnavalesca da cidade italiana, intitulada The 

Course of the Knife, ou seja, O Curso da Faca. Eis como Kurt W. Foster 

explica e descreve a experiência:
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the chãos surrounding them only undermines their purpose and drains 
them of their substance. Or, as Gehry put it succinctly at the time, “To 
be in the middle of Venice, so close to Palladio - and so much 
architecture today refers to Palladio... to be talking about disorder, 
another kind of order, is a bit irreverent... Western culture just thinks of 
one kind of order ... of symmetry, classicism, and the idea of central 
focus. But the whole world can’t be built on axes alone.”
With a touch of foolery, Gehry wore a costume reminiscent of one of 
those French figures done up in volutes, column shafts, and capitais, a 
sort of madcap mannequin of classical architecture. His shoulders gave 
substance to a pediment, and a row of columns dangled on his back, 
spoofíng the vocabulary recently adopted by postmodemists with a 
comparable flair for styling. Sporting a hat with a wide brim and cleft 
crown, he seemed fit indeed for the Venetian camival. He took his seat 
behind an overhead projector and let his pen dance in its beam of light. 
As he scketched directly on the façades of nearby Venetian buildings, 
they began to quiver and mutate under a palimpsest of stenographic 
drawing (1998, p. 10).

A descrição da performance é sufícientemente clara. Do mesmo modo que 

Kaniuk usa a figura do palhaço, o bobo da corte ao qual é dada a licença para 

contestar e criticar sendo parte do sistema, caso contrário perderá a função 

aparentemente contraditória e deixará de existir, Gehry se fantasia de 

arquitetura antiga, já impossível a não ser como caricatura, para avançar contra 

o próprio modelo classicizante que será substituído pelo que ainda não se sabe 

direito. Mas que terá o pastiche e a paródia como pontos de partida para a 

contestação de objetivos totalizantes e centralizadores, além de atacar a 

redundância do simulacro historicista, que “toma as tradições históricas 

disponíveis na forma de uma contemporaneidade ideal, e possibilita a um 

presente inconstante, para si mesmo fugaz, um disfarce na forma de identidades 

emprestadas”, como escreve Habermas (p. 117). Isso pode ser verificado nos 

pórticos “clássicos” de shopping-centers que procuram assegurar ao
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Precisa-se aqui atentar para detalhes como a já aludida referência a Toronto, 

cidade natal de Gehry e ponto de partida para uma outra viagem, desta vez 

rumo a Los Angeles, numa nova etapa de outro judeu que muda de nome para, 

assim, encobrir o próprio deslocamento na sociedade cristã norte-americana. 

Mas é um deslocamento de quem faz parte, pois não é possível conceber a 

civilização cristã sem seu componente judaico primário e fundamental, nem

Playing the joker in the stacked deck of 1980s architecture was Gehry’s 
way of deprecating the pomposity of so much contemporary design. Up 
to that time, few of his buildings had taken shape in the way he 
imagined them, but they gave clear signs of the divergent direction he 
had chosen. When he assumed the guise of Frankie P. Toronto in 
Venice, Gehry enacted a parody of the architect as destructive genius. 
The kine was his weapon, destruction his purpose. Entering a small 
temple and slicing his way out of it, he brought about the collapse of 
architecture’s sanctum sanctorum (p. 11).

consumidor uma relação com a solidez de um passado de mármore e luxo no 

simulacro sintético. Mas não é o caso de um Charles Moore, com sua Piazza 

dltalia, de Nova Orleans, onde encena operisticamente a memória dos 

imigrantes italianos, ao apresentar “um quadro nostálgico dos palácios barrocos 

e renascentistas italianos e de suas praças”, como diz Harvey (1992, p. 94). Ao 

fazê-lo, Moore dispõe o conjunto de modo fragmentário no qual o 

deslocamento não se disfarça em “realismo”, tomando presente a 

descentralização própria do imigrante, de seus descendentes ou de quem quer 

que use a praça para o seu lazer difuso, massifícado - a identidade revela-se 

como transitória e sempre de empréstimo, passível de reciclagem. A crítica de 

Habermas também não serve para o caso de Gehry, mais radical do que Moore, 

e menos óbvio:
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tampouco a vertente greco-romana da história do Ocidente. Muito menos sem 

as pressões de todo tipo exercidas sobre os contingentes judaicos que teve a 

Shoá como ápice e Israel como tábua de salvação. E nesse beco que o artista 

vai operar, o que dilacera Adam e está na dramaticidade das obras de Gehry.

Será difícil também tomar a referência ao colapso do sanctum sanctorum 

como meramente ocasional. A expressão latina refere-se ao kodesh 

hakodashim (santo dos santos) do antigo templo judaico, onde foram guardadas 

as Tábuas da Lei, área reservada ao sumo-sacerdote, onde, uma vez por ano, 

no Dia do Perdão (Jom Kipúr) ele pronunciaria o nome proibido do Makom121, 

expandindo o conceito de local para um universo onde Ele se encontra sem ser 

isto. A respeito das Tábuas da Lei, o Guggenheim de Bilbao recebeu como 

doação para acervo uma peça em acrílico sobre madeira, de Jan-Michel 

Basquiat, intitulada Moisés e os Egípcios, no formato simbólico do Decálogo, 

de cor vermelha, com inscrições em branco e preto mencionando o milagre do 

báculo que se transforma em serpente, as pragas, etc., como se pode ver nas 

Ilustrações', o milagre do báculo aparece camavalizado como trick, isto é, 

logro, farsa. A presença da obra, que em vez de mencionar o Decálogo, faz 

referência ao tormento tanto do povo israelita quanto egípcio, colocando-se 

portanto como paródia, aumenta em significação quando se considera o museu 

ao qual pertence. Os mandamentos, outorgados no deserto, surgem num 

panorama de horror, miséria e ironia, do judeu e do ser humano em geral, como 

no romance de Kaniuk.

121 Lugar e o Onipresente. na tradição religiosa judaica.
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Persistência da judeidade e ruínas européias

A questão do ser judeu, que a partir do localismo universal judaico se estende 

para o não-judeu, ou seja, para o ser humano, ou Adam, também já surge na 

peça que lançou Gehry no panorama da arquitetura, a sua casa anti-edipiana de 

Santa Mônica. A propósito das discussões sobre as possibilidades de leitura da 

obra arquitetônica, portanto de sua linguagem, lembro aqui as análises de Eco 

sobre o uso pressuposto de uma escada, por exemplo, que se toma uma espécie 

de ideograma do subir e do descer:

Segundo uma codificação arquitetônica milenar, a escada ou a rampa 
denotam-me a possibilidade de subir; escada portátil ou escadaria do 
Vanvitelli, escadas em caracol da Torre Eiffel ou rampa espiraliforme 
do Guggenheim Museum, de F. L. Wright, seja qual for o caso, sempre 
me acho diante de formas que se baseiam em soluções codificadas de 
uma função exeqiiível (1991, p. 199).

Mas, como explica mais adiante o mesmo Eco, a arquitetura sobrepõe-se ao 

utilitarismo quando o arquiteto projeta uma casa “que se coloque fora de todos 

os códigos arquitetônicos existentes; e pode acontecer que essa casa me 

permita residir de modo agradável e ‘funcional’; mas o fato é que não 

aprenderei a habitá-la se não reconhecer as direções de habitabilidade que me 

sugere e para as quais me orienta como complexo de estímulos; se não tiver, 

enfim, reconhecido a casa como contexto de signos referíveis a um código 

conhecido ” (p. 200). Ainda aí, a obra arquitetônica não terá chegado ao estágio 

da arte, o que somente ocorrerá, segundo Eco, quando o arquiteto romper com
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os elementos dos “códigos precedentes”, quando então “o objeto arquitetônico 

passa de objeto funcional a obra de arte: forma ambígua que pode ser 

interpretada à luz de códigos diferentes”, como os edifícios criados por Gehry 

ou sob seu comando exigem.

Como diz Jameson, devemos considerar sua obra “como uma tentativa de 

pensar materialmente” (p. 148). Mas não será simplesmente arbitrário atribuir 

conteúdo judaico à sua arquitetura, em vez de perceber, deixar que ela nos fale 

por si e só a partir disso elaborar uma possível interpretação? Creio que a 

questão ficará mais clara quando e se atentarmos ao particularismo universal 

judaico aludido, em que o judeu parte da sua própria experiência e condição 

para entender a humanidade e para construir mn conceito de humanidade.

Tomando a casa de Santa Mônica como exemplo primeiro, vemos que uma 

das experiências do autor dentro do edifício é a lembrança da sinagoga de 

Toronto da qual seu avô era presidente. O invólucro de metal que Gehry 

inventa para conservar parte da antiga estrutura pode ser associado até mesmo 

à mudança de nome da sua família, ou seja, o esforço de sobrevivência que o 

judeu faz no mundo dos deslocamentos.

Em seu trabalho monumental, lembremos citando novamente o mesmo 

trecho, Jameson comenta a alegorização judaica feita por Gehry a partir de sua 

casa inserida na paisagem marítima da Califórnia e observa que, “mesmo se, 

como em Kant, tais narrativas dependem do olho de quem vê, elas demandam 

uma explicação histórica e uma exposição de suas condições de possibilidade, 

e das razões pelas quais pensamos que essa é uma sequência lógica, se não for 

a história toda” (p. 141). Bem, até a “sequência lógica”, temos a circunstância 

particular de Gehry e da sua herança judaica, mas, na arguta e ao mesmo tempo 

cautelosa suposição de se isso não for enfim a história toda, temos o salto para
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Arquitetura e Shoá, humor na Praga de Kafka

o universal, em que o artista se vê, juntamente com o seu “público”, dentro do 

ventre móvel de um peixe bíblico, numa situação em que o indeterminado 

predomina.

O indeterminado, traduzido como o impreciso da posição de quem olha, 

indicada pelo que é visto, de forma que o espaço fora da obra se toma por sua 

vez também instável, está colocado de forma cómica no edifício que Gehry 

projetou para uma companhia de seguros holandesa em Praga, no meio do 

monumento arquitetônico tradicional, que provocou reações contrárias à sua 

obra, pelo inusitado, pelo desequilíbrio ali proposto (Ilustrações). A obra 

passou a ser chamada Ginger and Fred, numa alusão ao casal de astros 

hollywoodianos que se tomou marca da fantasia produzida em Los Angeles, 

local eleito para a permanência do clã Goldberg-Gehry.

O ponto onde foi erguido o prédio que se abre formando uma espécie de saia 

de acrílico transparente na parte inferior e sugerindo um busto prestes a se 

mover, na parte superior, foi alvo acidental de uma bomba na Segunda Guerra 

Mundial, disparada pela força aérea norte-americana, que deveria bombardear 

outra área. Aqui, observa-se de novo a relação humor-horror tão presente na 

obra de Kaniuk, em que a graça revira a brutalidade, consciente da presença 

desta. Da mesma maneira que Frankie P. Toronto interferiu na arquitetura 

ocidental em Veneza, Gehry interfere no cenário europeu para trazer de volta, 

sob o invólucro de acrílico, a mina como simulacro, pastiche e paródia, para



221

o erotismo

criar uma metáfora reflexiva. Como diz Benjamin, “o personagem cómico” (no 

caso Frankie P. Toronto ou Adam) “é o raisonneur, em sua reflexão, ele 

próprio se transforma em marionete” (p. 150).

O contraste denunciador não poderia ser mais evidente: o alegre casal que 

encantou o mundo com suas piruetas é evocado no centro de Praga como a 

superfície de um edifício dançante em sua queda iminente. O fato de o edifício 

ter sido encomendado por uma companhia de seguros revela ainda a 

ardilosidade do arquiteto ao usar o jogo de imagens, sendo capaz de atuar 

dentro do próprio sistema de circulação do capital, porém ao mesmo tempo 

agindo, se não num sentido contrário, criticamente, ao trazer à mostra um 
pacote de contradições prêt-à-porter, em que o humor e 

pressuposto na gratuidade do casal deslocam toda a situação.

Ou, se preferirmos, e de forma um tanto aterradora e quase paralisante, à 

companhia que encomendou a obra de nada interessa a conotação pretendida 

pelos artistas, desde que o resultado cumpra a finalidade mercadológica de 
símbolo publicitário difundido em todo o planeta? O edifício contém, de 

qualquer modo, a partir de uma análise escrita por Josef Pesch (Internet), uma 

relação com o pioneirismo da obra de Kaniuk, ao fazer uso do humor imbricado 

com a temática do genocídio e traz à tona, de modo que me parece 
sufícientemente demonstrativo, a possibilidade de conteúdo judaico expresso 
na obra de Gehry. E o humor atual e o luto sobre um passado que é ele mesmo 

o luto, tanto no romance como na arquitetura em pauta, flutuando pelas 
engrenagens da máquina de destruição.

O “casal” de edifícios em Praga ilustra bem o embate entre modernismo e 
pós-modemismo, entre o definido e o instável embalado numa cortina de 
acrílico cuja transparência, em vez de permitir ver o dentro, funciona como um
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Pesch assinala, em sua fundamentação, que em se tratando de um “building 

by an architect who is convinced that the growing awareness of his 

‘Jewisliness’ was a source of the power that shaped his work, may farther be 

read as a Symbol for the violence and destniction, for the extermination of 

Prague’s Jewish culture by German occupying forces”. E mais, o ensaísta 

lembra que “Ginger” já foi comparada de maneira dúbia, porém definitiva 

(como aconteceu de certa maneira, também, com o Guggenheim de Bilbao, o 

que veremos logo em seguida), com uma lata de Coca-Cola amassada na 

posição vertical.

A associação, aguda na sua ambiguidade, liga a obra de Gehry a um dos 

ícones da mercadoria da época, onipresente pelo globo, com sua envoltura 

vermelha e o conteúdo escuro que brilha e borbulha para consumo mais do que 

rápido e, ao final, não deixa nem mesmo a sensação de que se ingeriu algo ou 

que a sede foi eliminada, às vezes pelo contrário, aumentou. Esse mesmo ícone 

tem um equivalente no romance de Kaniuk, a melancia usada por Adam para

grande espelho do indeterminado, com sua conotação do feminino, tendo ao 

lado, fálico e por um instante firme, “Fred”, um edifício de aparência prática, 

“funcional”, porém coroado por uma cúpula vazia. Pesch relaciona essa cúpula- 

ruína, em seu ensaio, à ogiva do artefato usado em Hiroshima e Nagasaki, mas 

cabe lembrar que essa cúpula também liga-se à suprema coroa cabalística, 

vazia ao final como os papéis amassados na cena de Adam-Guina. Fatos 

ideologia expostos na arquitetura de maneira análoga à de Kaniuk, em que 

monumento cultural do Ocidente termina com a devastação racional, onde 

campo de extermínio surge emblemático, incluindo na sua engenharia o projeto 

da bomba, como se sabe comum aos Aliados e ao Reich, emanação do Deus- 

Klein.
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to remind Europeans of the darkest chapter in their history. As a 
deconstructive building it represents the apocalyptic destruction of 
historicallly grown physical structures and thus refers to the violent 
annihilation of a significant part of European cultures, Jewish cultures in 
particular. To make invisible such memories with a restorative style of 
building to pretend that ‘nothing has happened’ here, would have been 
true vandalism.

Ginger and Fred, para Pesch, é um vínculo entre o local e o global pelo 

tempo e pelo espaço, inserindo portanto no hiperespaço aquela esquina de 

Praga, que um dia Franz Kafka viu na sua frágil integridade, prestes a se 

dissolver.

fazer dinheiro de um modo quase mágico, no entanto empregando trabalho em 

escala, um trabalho absurdo, sem fim nem resultado efetivo para quem nele se 

engaja, servindo apenas para produzir o capital que será utilizado a fim de 

“libertar” ou realocar Davi, o Rei de Israel, posto melancia e 

camavalescamente aboborizante em branco, verde, vermelho e preto das 

sementes, na sua qualidade de homem comum e anónimo. Tanto a Coca-Cola 

quanto a melancia, enfim, são para consumo rápido e refrescante em Toronto, 

São Paulo e Jerusalém, onde é apregoada em gritos arlequinais pelas mas: 

“Avatiah, avatiah, avatiah...”

Da mesma maneira que é impossível para Kaniuk e outros romancistas repetir 

o romance modernista, tomado inviável, também o arquiteto não poderia 

conceber a reconstrução, ou melhor, a construção de um edifício se não 

idêntico pelo menos parecido com o que existia no local do bombardeio no 

centro da capital checa, como bem observa Pesch. Em vez do simulacro 

induzindo a um pseudo passado imutável, Gehry criou um memorial destinado
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O “indecidívei” em Biibao,

a presença do Templo, Arad e Israel

Did this destruction not generate the fragmentation that makes 
postmodemism what it is when it provided elements such as sky 
Windows, empty façades, free Steel cubes, disfimcional columns, Steel 
sculptures, and walls tumed inside out? Has this destruction (and its 
documentation in photos and fílm) not generated a new perception of the 
constructedness of buildings and a new sense or their fragility? After all, 
solid buildings on whom people had depended for confort and shelter 
for ages, had suddenly been tumed into ffagmented rubb.

1~ Para o importante arquiteto norte-americano Philip Johnson, trata-se do "most important building of our 
time”. Mesmo um arquiteto de orientação modernista como Richard Meier não escondeu seu entusiasmo 
diante do Guggenheim-Bilbao: "All of a sudden people will say, 'This is architecture. It is not just 
building.'” (Time, 26-6-2000)

Pesch vê Ginger and Fred como exemplo da arquitetura desconstrutivista 

(estratégia aliás enfatizada na performance-manifesto de Veneza), e o que me 

interessa do ponto de vista deste trabalho é o resultado ameaçadoramente 

amorfo, isto é, no limite da auto-anulação que se verifica no romance e nas 

obras de Gehry, aspecto que Pesch contrapõe ao momento histórico anterior, 

ou o modernismo. Seu fragmented rubb associa-se à runa que também é mina, 

de Benjamin.

Os fragmentos colocam-se em flutuação, com significados cambiantes no 

hiperespaço onde passado e presente se juntam num ponto de interrogação, de 

modo mais do que veemente na obra-prima de Biibao, se for possível usar o 

termo para uma peça desse teor122. O conjunto representa talvez a mais
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133 Nota 73.
1:4 Diz Harvey: "O mercado sempre foi um ‘empório de estilos’(para citar a expressão de Raban). mas o 
mercado de alimentos, para ficar num exemplo, hoje parece bem diferente do que era há vinte anos. Feijões 
do Quénia, aipos e abacates da Califórnia, batatas do norte da África, maçãs canadenses e uvas chilenas

intrigante intervenção feita na paisagem urbana durante o século 20 e tomou-se 

símbolo de consumo da cidade basca que, de burgo financeiro-industrial 

anódino e decadente por causa do surgimento da concorrência asiática na área 

dos produtos metalúrgicos, tomou-se alvo de peregrinação para mais de dois 

milhões de pessoas em menos de três anos após sua construção.

O impacto que provoca pelo inusitado pode associar-se à ideia suscitada por 

Kaniuk da instalação de um prédio fúncionalmente modernista no deserto de 

Arad, em Israel, o que não só deveria ser um hospício, mas ainda uma alegoria 

do Templo, já ausente o sanctum-sanctorum, como a pronúncia do Nome já se 

perdeu. O simulacro persiste vazio no seu conteúdo percorrido pelos fantasmas 

de “sabões” à espera do Messias que se encontra entre eles, apenas outro 

fantasma. Mas é exato nesse vazio, nessa instabilidade, na falta de referência, 

que se verifica o espiralar das questões. Em Isaías lemos aquela frase que pode 

ser encontrada no frontispício de algumas sinagogas123.

E esse parece ter sido o lema inspirador de Gehry na contramão do sentido, 

porque, usando de modo eficaz sua linguagem, expôs ao consumo universal o 

conjunto de contradições e a própria instabilidade de sua época e da sua 

história individual como expressão de um momento coletivo, vivido em tempo 
real - abolido o relógio - de Paris a Vancouver, de Praga (Ginger and Fred 
fazem parte das citações no interior do museu) e da Cidade do México a 
Tóquio, de Nova York a Belgrado, de Tel Aviv a São Paulo, diante da tela da 
Internet, da televisão, dos informes ininterruptos da bolsa de valores do 

mercado mundial, de todos os tipos de produtos na gôndola do 
supermercado124. E onde o judeu, como o ítalo-americano e o turista - todos
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provisórios - percebem-se dispersos na praça de Moore e parte diluída da

massa.

indeterminada a partir da própria dificuldade de nomeá-la, o que acontece com

grande parcela da arte da época, incluindo nisso o romance de Kaniuk. Karen

Templer (Internet) cita algumas tentativas de definição para o Guggenheim-

Bilbao, do positivo ao negativo, passando pelo humorístico, que também serve

moon”, sem contar que seus edifícios têm sido chamados de "sculpture,

collage, instaliation, assemblage”, pois as definições correntes revelam-se

equívocos, pois, ao assinalar para o transcendente, Gehry nos devolve ao rés do

experiência é a do mergulho num submundo aquático, acolhedor e ao mesmo

inadequadas, mas o equívoco é uma constante. O uso da palavra epiphany, 

epifania126, por exemplo, que significa manifestação do divino, é um desses

chão, para evidenciar no público a condição de massa. Dado interessante é que, 

e museus, a entrada se dá no sentido

estão uns ao lado dos outros num supermercado inglês” (p. 270).
I2j Em Deus e o Diabo no Fausto de Goethe. Haroldo de Campos escreve o seguinte: "Observou, entre nós. 
Flávio Kothe que Benjamin retoma a alegoria no seu sentido etimológico de dizer o outro e a opõe ao 
símbolo, como o centrífugo ao centrípeto; o conceito benjaminiano de 'obra alegórica', para o mesmo autor, 
corresponderia ao de opera aperta’ de Umberto Eco" (p. 130).
126 Outro equívoco, parece-me. é ver as obras de Gehry como exclusivamente divertidas e belíssimas. Como 
já foi observado neste trabalho, o grande artista usa o humor, suas obras são atraentes, etc., mas isso não faz 
com que o receptivo e o gracioso afastem dissuasivamente a mensagem desestabilizadora. como no caso de 
Ginger and Fred e do Guggengheim-Bilbao. onde o amorfo propõe a incógnita disforme. Jonathan Glancey 
disse o seguinte a respeito da obra do arquiteto no jornal britânico The Guardian (23. 10. 2000): “Yet this 
trulv iconic building - an icon of the capitalism-into-culture equation - has proved to be massively popular. 
It has vvhipped in the crovvds and helped funnel investment into the Basque capital, most of it from the 
private sector. What Bemini did for Rome at the hight of the Counter-reformation. Gehry has done. in the 
design of the building. for Bilbao. ... This said. Gehry rarely fails to delight. and. just as you can t look at a 
17th-century Roman Baroque church vvithout thinking of the horrors of the Inquisition that lurked behind its 
vvhimsical split pediments and cutesy cherubs. so it is impossible not to revel in Gehry ’s irreverent artistry 
vvithout thinking of the sheer might of the global industries that increasingly fuel this and other architecture 
like it."

descendente, contraposto à idéia de ascensão, que só ocorrerá na saída: a

ao contrário de outros ‘Templos

para o caso como “an architectural epiphany”, “a lunar lander in search of its

Essa obra de arquitetura, como alegoria, ou obra aberta12", coloca-se vária e
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tempo cavernoso das inseguranças do Hades, onde é intenso o diálogo dos

mortos.

Em Kaniuk, a impossibilidade possível do Terceiro Templo, como também 

foi chamado Israel em meios sionistas entusiasmados, está problematizada na 

metáfora da casa de reabilitação (o termo é politicamente apropriado para esse 

instituto-campo-gulag), de onde os internos sairiam refeitos. O messias Adam 

vai em peregrinação pelo deserto apenas para saber o que ele já sabia, que o 

deus da Irmã Schwester é uma piada chamada Klein, ou não é coisa nenhuma e 

nada há a fazer a respeito, do que provém a constatação de que estamos, 

apenas, diante de nós mesmos reduzidos a sabões, no plural, o que pode 

apontar para um começo ou para um fim: a história dos judeus está acabando 

ou apenas começando.

O conjunto é evidentemente um pastiche do Guggenheim de Frank Lloyd 

Wright, com sua rampa espiral e a presença atarracada no meio de Manhattan, 

desafiando os arranha-céus ao redor com seu espaço repentinamente amplo na 

economia milimétrica da área útil nova-iorquina. Constante relação do pós- 

modemismo com o modernismo, como a ficção fantástica de Kaniuk dialoga 

com a de Agnon, mas colocando em xeque nào só a referência, como 

absorvendo-a, copiando e distorcendo, tal o caso das citações kafkianas e do 

cão de Ontem Anteontem e da frase sobre o rosto da geração, que seria de um 

cão danado.
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Palimpsestos e as voltas de Rex

A melhor maneira de seguir a trajetória de um artista plástico está no museu 

universal, que se situa em relaçào a Gehry da mesma forma que a Biblioteca 

para Kaniuk. Uma das fontes do arquiteto é Notre Dame du Haut, de Le 

Corbusier - Gehry mudou-se com a família para Paris em 1961, quando pôde 

conhecer os grandes marcos arquitetônicos europeus. Assim, não estranha que 

a monumentalidade espacial de Chartres seja percebida de forma um tanto 

desconcertante no Guggenheim-Bilbao. Mas o nome ao qual Gehry é associado 

com bastante ênfase por Forster é Borromini, em cuja obra “segmented views 

and perspectival distortions abound; lopped shapes reveal sliding transitions 

and induce a sensation of ever-shifting relationships among the architectural 

members” (p. 32).

O autor compara o uso da forma oval em Borromini ("a forma oval salvou 

minha vida”, disse o artista italiano) ao uso da forma do peixe em Gehry que, 

se parece bizarra, toma-se tanto um dado autobiográfico quanto cultural, 

expandindo-se num leque de possibilidades interpretativas a partir não só da 

forma observada, como também e sobretudo da experiência que permite a 

quem vivência a obra.

Se o museu de Bilbao relaciona-se com Le Corbusier, Borromini e Chartres, 

não podemos nesse palimpsesto esquecer o Templo originário erguido no 

Monte Moriá, na área hoje ocupada por uma mesquita e do qual restam as 

ruínas do Muro das Lamentações. Porque é a reminiscência desse templo que 

se impõe. Um templo irrecuperável, mas possível não necessariamente na
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. Basta

e

na sua

o tema da

12 Somente o sumo-sacerdote tinha acesso ao local, onde uma vez por ano. no momento mais solene do Dia 
dos Perdões, pronunciaria o nome divino de maneira completa. Muda-se normalmente a pronúncia do 
Tetragama por Adonai, Meu Senhor. A casta sacerdotal judaica é formada pelos levitas e pelos cohanim 
(sacerdotes), com direitos e deveres diferenciados dos demais israelitas.
'■8 Forster tem um ensaio intitulado Shrine? Emporium? Theater? - Refiections on Two Decades of 
American Museum Building, apresentado em abril de 1990 numa reunião da World Federation of Friends of 
Museums. em Córdoba. Espanha. De resto, as fusões arquitetônicas de multiuso já são comuns, basta 
lembrar os shopping centcrs.

1 ^8 massas

Palestina (onde reconstruí-lo seria produzir mais um simulacro e a negação da 

história, como temos no exemplo de Praga). O que não há, porém, é a 

possibilidade mística, a percepção do metafísico fica descartada pela ausência 

do sanctum-sanctorunr. pode-se percorrer todas as dependências e para isso 

não é necessário que pertençamos à casta sacerdotal dos cohanimxri 

adquirir o bilhete de ingresso ou obter uma autorização dos administradores do 

museu, guardado de modo curioso e "acidental” por um cão, um fox-temer 

belamente kitsch. Trata-se de uma escultura do norte-americano JeffKoons que 

deveria percorrer o mundo, como sua réplica o faz, conferindo-lhe ubiqúidade, 

mas acabou estacionada à entrada do museu, por causa da aprovação popular 

que recebeu e ainda porque resolveria um problema, pois o edifício-escultura 

intimidou artistas que poderiam expor seus trabalhos diante dele. Chama-se 

Puppy.

O cão tem 12,4 metros de altura, pesa 15 toneladas e é coberto de flores 

que mudam conforme a estação, como convém a Hermes, do qual reproduz a 

capacidade de metamorfose. Pode parecer um “acaso”, mas essa escultura, ao 

mesmo tempo em que serve ao marketing, ftinciona como complemento 

comentário à obra de Gehry: museu, templo e empório da sociedade de 

. A arte kitsch feita para divertimento ligeiro resume-se 

insignificância como a expressão óbvia do mercado, ao qual Gehry não foge e 

ao qual sabe atender no xadrez sem tabuleiro das contradições.

Convém não esquecer que, como observa Habermas,
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e

descentralização foi dado pelo próprio sistema, no início do século, quando ‘'a 

circulação de mercadorias’’ passou a exigir “não apenas armazéns e mercados 

com novas dimensões, mas também implicava tarefas arquitetônicas não- 

convencionais: grandes lojas de departamentos e pavilhões de exposição. Disto 

são exemplos fascinantes os primeiros grandes palácios de cristal, das 

exposições industriais de Londres, Munique e Paris. (...) O interior descentrado 

e repetitivo do palácio de cristal londrino deve ter provocado nos 

contemporâneos um efeito de suspensão de todos os limites conhecidos em 

espaços organizados pelo homem” (p. 118-119). Algo que, como venho 

insistindo, está presente no empório-fábrica criado por Gehry, ao qual se 

acrescentou Puppy.

Esse fox-terrier diabólico é o selo da homogeneização, da neutralização 

imposta pelo mercado, assim como Ginger and Fred tiram do anonimato uma 

empresa multinacional de seguros à qual pouco importam as intenções do 

artista, desde que possam no resultado ser usadas de acordo com os interesses 

dela, isto é, desde que seja reduzida a mercadoria. E não é outro o objetivo dos 

patrocinadores do museu, representados alegoricamente no cãozinho, versão 

brincalhona e enganadora do trapaceiro (o trickster mimetizado sem sucesso 

por Adam), isto é, de Rex.

O cão mutável diante do monumento de titânio, que por sua vez tem as cores 

alternadas conforme a luz do sol, está ali como que para tomar evidente a 

impossibilidade da recuperação da aura da obra de arte. O brilho do titânio129 

também o acrílico envolvendo Ginger em Praga, aludem à aura, trazem à tona a 

nostalgia do artista que se quer identificado com a obra única e distante, uma 

nostalgia, entretanto, relativizada pelo humor, pelo lúdico. Porém, sabemos que

1:9 Esse metal, de grande durabilidade, usado em naves espaciais, caiu do céu. tomou-se corriqueiro em 
Bilbao.
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A produção das massas

130 Como o museu, pela forma, também é chamado de Flor de Metal, citarei, sobre o popular, uma frase de 
Francis Ponge, de Le Mimosa: "Et. pourtant, il y a quelque chose actuellement de xulgaire dans l’idée du 
mimosa; c'est une fleur qui vient d ètre Milgarisée” (Le Rage de l Expression, p. 75-76/.

o colecionador, por exemplo, que paga milhões de dólares para ter o privilégio 

exclusivo de possuir um Van Gogh, o faz apenas para incluir a obra na cadeia 

de acumulação, anulando-a pelo valor de troca, na direção inversa de Gehry. O 

mesmo capital que faz erguer uma bizarria como Ginger and Fred, 

neutralizando-a no giro rápido e que se sabe também frágil, volátil, encontrou 

uma metáfora florida em Bilbao. Seu efeito é evidentemente duplo: essa mesma 

metáfora impõe o redeslocamento, a redesterriorialização da escultura-museu 

quando esta se insinua, aos olhos do espectador iludido pelo esplendente um 

tanto aurático e sedutor das placas metálicas, como obra de arte elevada, 

revelando a proximidade com os brilhantes embrulhos de papel prata, para 

presentes, feitos em qualquer shopping do planeta1'().

O museu, ainda que persista como memória, já não é porém o templo 

aurático das artes, ele tem diversas finalidades e atrai multidões que vão visitá- 

lo (pode ser o Louvre ou a Pinacoteca do Estado, em São Paulo) porque ali 

oferecem à massa um simulacro de democratização da alta cultura - no mais, a 

massa permanece munição do processo cultural, ausente da produção de crítica 

envolvendo afeto e produção de sentido - se a peça artística é única, os 

indivíduos serão reunidos em multidão, eles serão neste caso os deslocados e 

reproduzidos num imenso simulacro de leitores-espectadores: sabões.
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Já começa com o museu tradicional este corte, este reagnipamento, esta 
interferência de todas as culturas, esta estetização incondicional que faz 
a hiper-realidade da cultura, mas o museu é ainda uma memória. Nunca 
como aqui a cultura tinha perdido a sua memória em favor do 
armazenamento e da redistribuição funcional. E isto traduz um facto 
mais geral: é que por todo o mundo ‘civilizado’ a construção de stocks 
de objectos conduziu a um processo complementar dos stocks de 
pessoas, à fila, à espera, ao engarrafamento, à concentração, ao campo. 
E isto a ‘produção de massas’, não no sentido de uma produtiva maciça 
ou em benefício das massas, mas a produção das massas. As massas 
como produto final de toda a socialidade e pondo fim definitivo à 
socialidade, pois estas massas que nos querem fazer crer serem o social, 
são pelo contrário o lugar de implosão do social. As massas são a esfera 
cada vez mais densa onde vem implodir todo o social e onde vêm 
devorar-se num processo de simulação ininterrupto (1981, p. 90).

O Guggenheim-Bilbao pode ser outro exemplo da hiper-realidade da cultura, 

mas que não se disfarça, com o acúmulo de informação do Beaubourg, pelo 

contrário, expõe a volatilidade. Ali, o pastiche e a superposição bakhtiniana de 

referências e sugestões se retorcem nas escamas de cores mutáveis do titânio, 

formando um conjunto que ao mesmo tempo se desconjunta, devolvendo-nos à 

estética da indeterminação analisada por Perloff, ao "amorfo”, o extrambótico 

de romances como Adam Ben Kelev e que pode ser sintetizada nas palavras do 

pintor catalão Tàpies, citado por Jon Kortazar (Geographic Magazine)-. “Hoy

131 Poderíamos acrescentar os desempregados, como alude Kaniuk no romance. Observe-se ainda como 
Adam usou o esquema para produzir a massa-melancia.

Baudrillard aponta o Beaubourg como um caso pioneiro, nesse sentido, levando 

“à escala de cultura o que é o hipermercado: o operador circular perfeito, a 

demonstração de qualquer coisa (a mercadoria, a cultura, a multidão, o ar 

comprimido), pela sua própria circulação acelerada1 jl. Mas, um pouco acima, 

ele assinala, a propósito da hiper-realidade da cultura:
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A Arquitetura move-se numa sociedade de mercadorias, está sujeita a 
determinações de mercado, mais do que as outras atividades artísticas e 
tanto quanto os produtos da cultura de massa. O fato de que um pintor 
esteja sujeito ao jogo das galerias, ou de que um poeta tenha que fazer 
contas com o editor, pode influenciar praticamente a sua obra, mas nada 
tem a ver com a definição do seu trabalho. De fato, o desenhista pode 
desenhar para si e para os amigos, e o poeta escrever sua obra num 
único exemplar para a amada, mas o arquiteto (a menos que formule no 
papel um modelo utópico) não pode ser arquiteto senão inserindo-se 
num circuito tecnológico e económico e procurando assimilar-lhe as 
razões, ainda quando quer contestá-las (1971, p. 225).

Na obra de Gehry, essa tensão salta à flor da matéria, desde o que pode ser 

observado na questão do ‘‘morar” (uma situação presente calcada na memória

sabemos que, en la estructura de la comunicación artística, las cosas, 

mágicamente, a veces están y no están, aparecen y desapareceu, van de unas a 

otras, se entrelazan, desencadenan asociaciones” (p. 66-67).

A propósito da mobilidade observada acima, lembre-se a menção a Jonas, na 

escultura feita por Gehry para a cidade de Barcelona que se intitula, 

exatamente, Peixe (a forma se repete nas suas obras), assim como a grande 

galeria de arte do museu, o que toma evidente a intenção artística do arquiteto, 

de inspiração judaica, que pretende ostensivamente alterar a percepção do 

espectador, provocando-lhe uma mudança de registro no repertório, o que não 

se deveria porém a nenhuma experiência transcendental no sentido místico, a 

não ser que se pretenda um simulacro dissuasivo nesse sentido. É a arte 

evidenciada no seu terçar armas com as formas possíveis de produção 

acondicionadas no intenor giratório de uma garrafa de Boccioni, sem limite 

entre o acabado, o inacabado e o agregável, como a parte administrativa, um 

anexo que integra e não. Como assinala Eco:
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Mas a experiência estética do museu dissocia-se da experiência religiosa 

trocada pelo virtual. Vejamos o que diz Bamett Newman, artista plástico judeu, 

norte-americano, a respeito de um possível projeto para a construção de uma 

sinagoga na atualidade. O trecho aplica-se como tuna proposta apagada na 

superfície da obra de Gehry. Depois de dizer que, enquanto o tema (subject) na

errante e na insegurança do futuro), em Ginger and Fred ou no museu, 

encomendado por uma administração que pretendia, de modo objetivo, colocar 

Bilbao no mapa, tirando a cidade do cinzento da produção e do invisível ou 

virtual giro financeiro, para a chamada indústria turística que de modo 

contraditório nada produz de fato, mas movimenta capitais e isso só pode 

ocorrer em larga escala, em massa, se, como aponta Baudrillard, a própria 

massa se tomar o produto dessa indústria.

E é essa a marca dos estádios esportivos, dos gigantescos parques de 

diversões à Disney, aos megashows, às concentrações evangélicas que 

precisam de estádios para receber o maior número de pessoas possível, à Praça 

de São Pedro com as aparições espetaculares do papa, os lugares sagrados de 

Jerusalém \ Belém, os shopping centers e os grandes museus visitados por 

milhões anualmente. Não é de modo nenhum gratuito o fato de que Kortazar. 

catedrático de Literatura na Universidade do País Vasco, tenha intitulado seu 

artigo da seguinte forma: En la catedral de titanio - de resto a associação 

museu-templo não é nova. Pode-se acrescentar que, absorvendo as formas 

monumentais das catedrais européias até a obra de Le Corbusier, o arquiteto 

canadense-americano, por um processo de justaposição ancestral, traz ainda à 

tona a questão do templo e da centralidade perdida, ou já descartada no próprio 

conceito de Makom.

”■ Leibovitz costumava chamar a área do Muro das Lamentações (Kotel haMaaravi, Muro Ocidental, em 
hebraico), de diskotel, discmuro. ou mistura de discoteca e muro.
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“arquitetura é sempre tido como dado - que de alguma forma será suprido por 

si mesmo, ou o que é pior, que o cliente o supra”, ele comenta:

In the synagogue, the architect has the perfect subject, because it gives 
him total freedom for a personal work of art. In the synagogue ceremony 
nothing happens that is objective. In it there is only the subjective 
experience in which one feels exalted. “Know before whom you stand”, 
reads the command. But the concem seems to be not with the emotion 
of exaltation and personal identity called for by the comand but with the 
number of seats and clean decor. (...) Is it only to fali into a new one9 
The synagogue is more than just a house of prayer. It is a place, 
Makom, where each man can be called up to stand before the Torah to 
read his portion (1982, p. 181).

Essa evidentemente e a função tradicional do templo e para que se realize é 

necessário o pacto dos fieis, que também temos em versão laica, por exemplo, 

na idéia convencional do museu como tesouro das humanidades. E quando isso 

já não é mais possível0 Para Gehry, há aí um possível ponto de partida em 

outro rumo, contra o ícone que determina e submete, travando-se a fricção 

senso-não-senso. E o que ocorre tanto na obra disjuntiva do arquiteto, como na 

de Kaniuk. De forma que lembra o trickster frustrado, o clown Adam, nem 

pseudo porque não-profeta, quando leva seus adeptos ao nada (a própria falta 

vertiginosa de centro) em busca da revelação que também jamais se realizará, 

pois nada existe para ser percebido fora a própria situação coisa, aquelas 

figuras e números azuis embaralhados pelo deserto como face do local, do 

lugar, do cenário nem dentro nem fora onde tudo nada ocorre, Gehry coloca o 

público (em contrapartida alimentando a produção das massas) diante da 

possibilidade de perceber o vazio desse templo onde o que se destaca, como 

observei acima, é a ausência do sanctum-sanctorum.
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■

o poema-romance:

1. El Atrio. EI ‘gran espacio’ y el mejor punto de partida para recorrer el 
museu. 1. La Fuente de Yves Klein. Con sus cinco surtidores de gas, el 
lago se transforma enun escenario luminoso. 3. Montanas y Mar. Cita 
obligada la de esta obra de Helen Frankenthaler; primeira en que empleó 
su técnica de ‘manchas de color absorbidas’. 4. Soldados de terracota 
chinos. En 1974, un campesino que cavaba en su huerto descubrió un 
ejército de soldados. Ahora, alguns llegan a Bilbao. 5. Clemente-. La 
stanza delia Madre (1995-1997), del gran artista de la

Mergulhar no bojo dessa baleia é se deixar levar pelo Leviatã para ser 

devolvido como parte indiferenciada da massa, como simulacro entre 

simulacros, ele com um retomo impossível ao misticismo, sob a marca da 

ambiguidade de Puppy, o cãozinho florido, ou como Adam, a pessoa qualquer 

no deserto, exposto à autofagia de um processo, recusando a evidência de um 

possível rompimento e a percepção do excesso de sentido. O refúgio no 

indiferenciado das massas ou na falsa segurança de algum simulacro ideológico 

não resolve, toma porém mais evidente a instabilidade, a ausência do ponto-de- 

fiiga: o misticismo esgotou-se num jato de urina. A casa de Gehry, onde o pai 

já não tem lugar definido, assim como seu templo de Bilbao configura a “casa 

vazia” de Deleuze, "que não é nem para o homem e nem para Deus; 

singularidades que não são nem pessoais, nem universais: tudo isto atravessado 

por circulações, ecos, acontecimentos que trazem mais sentido e liberdade 

efetivados com o que nunca sonhou, nem Deus concebeu” (1998, p. 76).

Sugerindo uma alegoria paródica e inconsciente dos Dez Mandamentos (que 

só são mencionáveis na repetição simulada), a revista citada destaca os dez 

pontos principais do museu em um de seus momentos que, na superposição, 

evocam a topografia alucinatória de Rimbaud. Gehry faz circular sua “casa 

vazia” e assim produz sentido, desburocratizando, como Kaniuk desburocratiza
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“transvanguardia” Un total de decisiete pinturas que reflejan su interés 
por la astrologia y la cultura mediterrânea. 6. La Ser pi ente, de Richard 
Serra. Hay que introducirse en ella para comprobar su fiierza. 7. La 
galeria Fish. Se anuncia como una de las mayores salas de arte del 
mundo. 8. La Flor Metálica. Culmina el Atrio y se ve desde fuera. 9. 
Vista panorâmica. Dos ascensores panorâmicos en el Atrio conducen a 
los distintos niveles. 10. Los cuartos de bafio. El japonês Edwin Chan 
usó el ordenador par situar los baldosines, de forma que los disenos 
cambiaran en cada piso (p. 77).

Creio que a simples descrição do “conteúdo” do museu num dado momento 

seja suficiente como exemplo da indeterminação que adquire a própria cidade 

Bilbao, essa indecisão linguística, cultural e política, cuja paisagem foi alterada 

pelo enorme peixe e cardume, navio - a própria nau dos desloucados - ou 

serpente que se enrodilha e ao mesmo tempo dá o bote, prensada entre a ponte, 

as margens do Rio Nervíón e trilhos ferroviários do depósito de contêineres 

num dominó constante, algo que se move, vai se mover e ao mesmo tempo 

estaca. China, Mediterrâneo, a religiosidade perdida do Átrio (há uma forma de 

cálice ou púlpito servindo de passarela dessacralizante ao lado de uma citação 

das minas de Ginger em Praga estabelecendo uma vibração perturbadora nada 

distante da obra de Kaniuk), os sanitários, as referências ao físico e ao 

“espiritual” embaralhados (o ser humano, o ben kelev, em vez de percorrer o 

Sinai, vaga em rebanho pela waste land fragmentária estendendo-se do Muro 

das Lamentações, ao Vaticano, a Meca, ao Metropolitan, a Santiago de 

Compostela, ao Santuário de Aparecida ou a Bilbao como engrenagem de 

circulação da categoria turística anónima, referida em estatística, números, 

como faz Adam no romance), padrões que mudam com o passo, num fiizuê de 

placas de titânio e pedra em linhas sinuosas distendendo-se como um oito 

simbólico do infinito ou o uróboro, a serpente que morde a própria cauda,
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com se

palpável porém, ao alcance do bilhete de ingresso.

Em vez da determinação ética imediata e restrita dos mandamentos, a 

experiência do incerto e não sabido, o salto para a irreferencialidade do 

Makom, desmentido pela banalidade de todo o processo. Nessa torção 

obsessiva do passado, da história, do referente, com que Gehry serve à 

produção das massas e a evidencia no sentido inverso, verifica-se o desvio do 

que Newman (p. 173) menciona no seu projeto de sinagoga. Isso nos faz 

lembrar a conclusão de Adam segundo o qual o judaísmo não faz sentido se 

ignorar Auschwitz (o que parece ocorrer no texto reterritorializante de 

Newman).

133 A Guevurá, ou Din (Lei), é uma das esferas cabalísticas, constituindo-se no ' poder’ de Deus que se 
manifesta principalmente como o poder de julgamento e punição severos" (Scholem. 1972. p. 215).

Newman, que por esse artigo fica justificadamente suspeito de uma 

cooptação dissuasiva, encontra-se com Kaniuk e Gehry e também 

desencontra deles na superfície plana de suas telas monocromáticas. Os 

quadros de Newman intitulam-se - a palavra no caso é o complemento do 

pictórico e vice-versa, pois ambos interagem no jogo das leituras - por exemplo 

Vir Heroicus Sublimis, em que o equivalente em latim para o hebraico- 

aramaico guêver, macho, sendo guevurá uma das manifestações divinas da 

Cabala (bravura, força)11'. Homo, ou adam, aparece com o atributo “v/r”, 

macho, viril sendo heroico e sublime. “I hope that my painting has the impact 

of giving someone, as it did me, the feeling of his own totality, of his own 

separateness, of his own individuality...”, afirmou (p. XXI).

O que se pode dizer portanto é que uma "fé” humanística, desconfiada 

embora ainda agenciadora (vejam-se as linhas que cortam seus quadros de 

modo incisivo) persiste nessas obras de Newman, situando-o numa dobra 

modernista romanticamente fixada no '‘absoluto”. É o que se vê também na sua
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teoria para a sinagoga. Kaniuk e Gehry não afastam a “história”, em função do 

sublime imanente, mas colocam-na como elemento de tensão que não pode ser 

ideologicamente descartado e abrem-se para o não-senso. O contrário seria 

apenas disfarçar a questão com a cumplicidade edipiana de Adam Stein. Eles 

buscam essa história em suas manifestações reificadas, nos simulacros, para 

então propor a dança dos significados no limite da exaustão e do informe que 

desloca na sua intensividade.

É o museu tanto como parte do organismo de acumulação como sua própna 

metáfora, ponto em que se encontra com o romance do autor israelense. Para se 

verificar o efeito do Guggenheim-Bilbao sobre uma exposição basta lembrar o 

caso da mostra das motocicletas, primeiro apresentada no prédio de Lloyd 

Wright, em Nova York, em 1998. As máquinas, lá, acompanhavam a espiral, 

ao lado de cartazes com informações difusas sobre cada período e fotos de 

astros do cinema. Subindo ou descendo, a idéia do giro e do romantismo da 

cavalgada infinita é uma das sugestões. A mesma mostra, levada em 1999-2000 

para o "ventre do Leviatã” como se poderia chamar o grande salão (chamam de 

Baleia, também) e desenhada por Gehry para ondular ao lado da Serpente, de 

Serra, começava e terminava no Átrio, com abertura para o alto, como uma 

chaminé, e o vazio inquiridor da diluição do sujeito já indicada pela mostra em 

que o tumulto dos fatos (de Hiroshima até algo relacionado à história basca, por 

exemplo134), predomina e a máquina simulacro do cavalo resta como o sinal 

dos tempos, inclusive na impraticidade do modelo usado no filme Easy Rider 

pelos pseudocaubóis, que explodem como impossíveis existenciais num mundo 

que já não os comporta. Uma obra de Newman inquieta sem desintegrar, pelo 

contrário, propõe um horizonte restrito aos limites da tela, mas ainda assim um

4 O que tem a ver com as enumerações históricas de Adam.
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horizonte onde é iminente a intervenção (transcendente?) indicada por um 

traço. Ela reconforta, reassegura. A respeito, diz Lyotard (1997):

Assim, quando procura a sublimidade no aqui e agora, Newman rompe 
com a eloqiiência da arte romântica mas não rejeita a sua tarefa 
fundamental, isto é, que a expressão pictórica, ou outra, seja a 
testemunha do inexprimível, (p. 98).

1" Ao analisar o sublime e o poder, diz Edmund Burke (citado por Thomas Weiskel. em O Sublime 
Romântico, p. 142-143): "O fato de que o poder deriva toda a sua sublimidade do terror que geralmente o 
acompanha irá evidentemente aparecer, a partir de seu efeito, nos poucos casos em que se possa retirar um 
grau considerável de força de sua capacidade de ferir. Quando assim fazemos, o despojamos de tudo que é 
sublime, e imediatamente se toma desprezível.” Adorno, por sua vez. diz: "O sublime acaba, sem dúvida, 
por mudar-se no seu contrário” (Teoria Estética, p. 224). No romance, pergunta-se. a propósito da Shoá. que 
Deus é esse que se mostra tão valente no seu território, e tão inepto fora dele? Estamos distantes portanto de 
uma "absorção em um poder maior, simultaneamente alem e interno” que caracterizaria o êxtase místico, 
conforme Weiskel (p. 147). que nos adverte logo no início: 'Para agradar-nos. o sublime deve ser agora 
abreviado, reduzido e parodiado como o grotesco, de algum modo contido pela ironia para assegurar-nos de 
que não somos adolescentes fantasmas. Os espaços infinitos não mais são assombrosos: ainda menos nos 
atemorizam. Excitam a nossa curiosidade; no entanto, perdemos a obsessão, tão fundamental ao sublime 
romântico, da infinitude natural. Vivemos outra vez num mundo finito natural, cujos limites estão 
começando a nos pressionar e podem esmagar nossos filhos.” Ora. o deus que Adam sai encontrar no 
deserto não é aquele capaz de substituir o sacrifício do filho pelo do cordeiro, permitindo a afirmação da fé e 
do transcendente, mas alguém que apenas tem o chicote na mão. e da posse do chicote depende o poder, uma 
questão meramente instrumental. Weiskel também assinala: "A verdadeira função do sublime é legitimar as

A crise expressiva também está presente em Gehry e Kaniuk, mas neles, o 

qne há para ser expresso é tão obscenamente comprometedor quanto inevitável. 

Em Kafka e Agnon, convém lembrar, batemos contra o sem-saída absurdo, o 

beco daquilo que não se resolve pois voltado para si mesmo e, nesse sentido, 

Adam surge como um resumo de ambos e encarnação do impasse "humanista”, 

ao constatar o revertério grotesco do sublime no meio do deserto em que a 

pretensa apoteose resulta humanamente pífia, um fiasco (como o indizível 

toma-se cão no menino, peixe, serpente, título da escultura sinuosa de Sena 

que corta o grande salão do museu, ou um sapo no butô). O conhecimento 

proposto como totalitáno revela-se fragmento, runa. E o desmanche de uma 

frase indizível13’. Nesse clima de multiplicidade, o romance de Kaniuk discute-
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necessárias descontinuidades no esquema clássico do significado e justificar a específica experiência 
emocional que essas descontinuidades acarretam” (p. 34). Em Kaniuk (e em Gehry), assim como no butò. 
temos a percepção do incompreendido, do indeterminado, que se consubstancia na animalidade: cão. 
batráquio e peixe, numa função desestabilizadora. sugerindo que a liberação do não-idêntico "livraria de 
toda coerção, inclusive a espiritual”, abrindo caminho para a multiplicidade das diferenças", conforme 
palavras de Adorno citado por Eagleton (p. 160). "Marx”. comenta Eagleton. "relocaliza a subjetividade 
corporal como uma dimensão de uma história industrial em evolução, "redefinindo os órgãos dos sentidos 
rcificados. mercantilizados (...) como produtos históricos e formas de prática social” (p. 151. Isso foi 
retomado por Deleuze-Guattari.
136 Lyotard. em Peregrinações'. “Declaramo-nos filósofos ou escritores, devemos nos confessar impostores. 
Não existe pensar verdadeiro que o sentido de sua indignidade não escolte. A única maneira de sair desse 
atoleiro, pelo menos em parte, é exibir o inelutável: pensa-se aqui e agora, em situação, e cm uma única 
situação de pensamento por vez. De modo que o que ameaça o trabalho de pensar (ou de escrever) não é ele 
permanecer episódico, é ele fingir-se completo” (2000. p. 19).

se como romance e ficção, como obra de arte possível somente como sua 

própria negação e mercadoria sujeita às exigências materiais do mercado, 

sendo portanto instrumento de acumulação como qualquer mercadoria. Daí o 

humor como zombaria diabolicamente dirigida ao próprio riso, a mercadoria do 

divertimento ali proposta em sua deformação. Um humor selvagemente alegre, 

como também há alegria sensual em Kafka e Gehry, em Hijikata, na expansão 

dos corpos mortos explodindo plenos e “distantes, cada vez mais distantes, à 

procura de novos acordos” (Greiner, p. 121) - sem isso, tais obras ficariam 

presas nos limites que deveriam romper.

Como se recorda, um importante crítico modernista israelense tachou o 

romance de mal-acabado e amorfo, à espera de um trabalho de editing. Mas 

isso também põe em xeque o aspecto utilitário que fundamentaria a troca, caso 

contrário seria absorvido pelo que pretende deslocar. E dentro dessa faixa que 

o romancista atua, negando-se a assumir uma impostura que denuncia em 

Adam e na sua arte da representação1'6. Sua liberdade não é total, ele conta 

apenas com uma licença; de igual modo, o ir e vir do público nada tem de livre 

a abertura da liberdade interpretativa sugerida dentro do museu é 

condicionada, faz parte do simulacro, a não ser que toda a história se tome 

alegremente lúdica. O cardume que Serra notou na deformidade da obra brilha
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13 Citado na abertura de Formless. .4 L'ser’s Guide.
138 A ensaísta norte-americana Susan Sontag. segundo a contracapa da edição brasileira, considerou o livro 
como "um dos principais romances europeus (sic) das duas últimas décadas”, quando de sua publicação nos 
EUA - mero engano ou imposição do deslocamento? Kaniuk é autor indicado para o Nobel. O livro foi 
adaptado para o teatro por um grupo de atores israelenses de origem russa e apresentado em hebraico e 
russo.

Un dictionnaire commencerait a partir du moment oii-il ne donnerait 
plus le sens mais les besognes des mots. Ainsi informe n'es pas 
seulement un terme servant à declasser, exigeant généralement que 
chaque chose ait sa forme. Ce qu'il désigne n'a ses droits dans aucun 
sens et se fait écraser partout comine une araingnée ou un ver de terre. II 
faudrait en effet, pour que les hommes académiques soient contents, que 
Lunivers prenne forme. La philosophie entiére n’a pas d’autre but: il 
s'agit de donner une redingote à ce qui est, une redingote mathématique. 
Par contre affirmer que 1’universe ne ressemblé à rien n'est qu’ informe 
revient à dire que Lunivers ne ressemblé à rient et n’est qu’ informe 
revient à dire que Lunivers est qualque chose comme une araignée ou un 
crachat (1999, p. 5)1' .

Mesmo amorfo, o livro de Kaniuk foi traduzido para diversos idiomas, é 

considerado referência importante na literatura israelense e internacional1 ’8 

discutida obra do arquiteto, com sua ficção concretizada, instaura-se no 

mercado turístico e na área da polêmica de ponta. O que sempre nos fala da

e é convulsivo, o que se volta contra a reprodução simulada do êxtase 

paralisante e aponta para a quebra da cadeia dos simulacros revelando-se como 

tais na sua transparência.

O informe, portanto, atua de modo desterritorializante, confrontando 

intenções de fecho, numa situação em que o instável, o indecidível, permanece 

em funcionamento. Esse efeito do disforme é explicado por Georges Bataille 

como uma impossibilidade de explicação e como espécie de permanente ação 

inquietante:
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139 Eagleton: "Como aponta Margarct Rose, Marx inverteu Schiller ao apreender a liberdade humana como 
uma questão da realização dos sentidos e não como uma liberação deles; mas herda o ideal estético 
shilleriano de um desenvolvimento humano inteiro e multiverso, e defende, como os estetas idealistas, que as 
sociedades humanas são. ou devam ser. fins em si mesmas. As relações humanas não requerem nenhum 
fundamento metafísico ou utilitário, mas são a expressão natural do ser da espécie' humana’’ (p. 151).

imaginoso do próprio capitalismo, sua inexorável dissolução das formas e fusão 

das identidades, confundindo todas as qualidades específicas num único 

processo indeterminado e puramente quantitativo. O movimento da mercadoria 

é, neste sentido, uma forma do ‘mau sublime’, uma cadeia metonímica que não 

pára, na qual cada objeto refere-se ao próximo, e este ao próximo, 

indefinidamente” (p. 158). E sem nenhum “fundamento metafísico”139.

Os termos amorfo ou monstruoso, por sinal, são aplicados com frequência e 

espontaneidade ao Guggenheim-Bilbao, que desafia tentativas abreviadoras 

para defini-lo como usina da banalidade homogeneizadora do mercado, onde o 

sublime, como em Kaniuk, surge para mostrar a carantonha grotesca e fugidia

mercadoria e pode-se objetar citando David Harvey ao dizer que “o fato de a 

arquitetura pós-modema considerar-se voltada para a ficção, e não para a 

função, parece, à luz das reputações dos financistas, empreendedores e 

especuladores que organizam a construção, mais do que adequada” (p. 104), 

servindo aos interesses dissuasivos. Isso toma-se refutável, porém, quando 

lembramos que, como fez com sua casa em Santa Mônica, o arquiteto usou o 

jogo do mercado para opor o ludismo artístico ao valor de uso e assim 

reproduzir a instabilidade e o fugaz suscitados por esse mesmo mercado, e o 

vazio que está em seu bojo acumulativo e monstruoso. Verificamos nessa 

síntese, como nas sínteses terríveis ou cómicas do butô (um sapo-homem é 

puro humor criança), e no cão de Kaniuk, o “sem-forma” ou “monstruoso” do 

sublime tanto para Marx quanto para Kant, como aponta Eagleton, ao 

considerar um “mau sublime” no “movimento incansável e excessivamente
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do Rex inapreensível com suas cem cabeças. Esse desafio adâmico parece 

resolvido de maneira carnavalesca por alguém da população de Bilbao que, 

diante da mudança espetacularmente hollywoodiana na sua paisagem diária, 

aplicou-lhe a denominação de “alcachofra” (não com certeza ainda intacta, mas 

já consumida na sua exiguidade, restando no prato as pétalas superpostas de 

modo sempre assimétrico), abrindo a metáfora vegetal que se relaciona, 

também pelo humor, com a “melancia” de Kaniuk e a aboborização de Sêneca, 

não só do imperador Cláudio, mas massifícada no bojo do vazio acumulativo, 

num mundo de sabões em massa. O museu, quando fica azul, adquire o aspecto 

de um nó enfumaçado prestes a evolar sobre a paisagem bege-avermelhada, o 

fluxo dos automóveis e os trilhos da eficiência produtora (que seriam 

removidos no momento da reurbanização, dando lugar a algo mais sutil) da 

qual o campo de extermínio permanece como resultado maior. E ainda mostra 

em decalque a lata de coca-cola amassada e tão oca quanto a cúpula em Praga. 

Como não há nada por baixo das vorazmente incontáveis e mutáveis flores- 

fragmentos que cobrem camavalescamente o Cérbero-Rex em Bilbao, isto é, o 

Hermes destituído de hermetismo, Puppy. O coração da luz, ou o deserto:
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O título desta parte, creio, justifica-se pelo conjunto que o precede. Como 

vimos, nem o romance nem a obra de Geliry fecham-se sobre si mesmos, 

permitindo ao leitor fazer suas contas e avaliar pesos e medidas para obter um 

quadro acabado. Pelo contrário, as inquietações que se verificam na literatura 

de Kaniuk e na arquitetura de Gehry impelem o leitor ou espectador a 

questionar o universo do qual fazem parte. E nesse uni verso, como julgo ter 

demonstrado, usando diversos autores como referência, mas tendo romance e 

obra arquitetônica por ponto de partida e de chegada, verificamos o homem 

debatendo-se com o próprio objeto que criou, a cultura que chega a um impasse 

colocando-se ela mesma em xeque.

A arte de Kaniuk, de Gehry, à qual acrescentaria o butô, são expressões 

dessa situação, num mundo laico que não prescinde porém do que o produziu, 

o passado mítico e místico prendendo-o num nó que, uma vez desfeito, abre-se 

para o vazio e o desespero da metamorfose como extremo da descentralização, 

capaz ela sim de desarticular os simulacros, caso não seja reenquadrada. 

Jameson e Eagleton apontam a economia, com sua manipulação mercadológica 

e o mercado virtual, como condicionantes da situação de mutabilidade em que 

se encontra o homem contemporâneo, convertido ele também, pela reificação, 

numa peça de mercado. Evidentemente, não há saída fora do universo social,
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Nos deslocamentos, o judeu ocupa lugares preponderantes. Portanto, nada 

mais lógico do que trabalhar o tema sobre a experiência de dois artistas que, 

antes de o serem, são judeus cujas obras espelham com veemência (Kaniuk) e 

tortuosa luta contra as imposições do mercado e os produtos prontos para o 

habitar (Gehry), a insegurança e a imanência do horror a que todos estamos 

expostos e com as quais somos capazes de conviver numa procissão de

mas, para um homem como Adam, escravo de uma ideologia que se perpetua 

no reenquadramento, ou reterritorialização, mesmo intuindo o que ocorre e 

conhecendo a força subversiva da metamorfose animalesca em que o corpo 

como resultado histórico passa por um processo de deslocamento, resta o 

silêncio relutante, cínico e culpado de quem já não brinca com fogo, pois o 

fogo queima140.

Ocorre, no entanto, que a Shoá não é fato encerrado, que terminou com a 

Segunda Guerra Mundial nem com a morte dos sobreviventes e dos carrascos. 

A Shoá persiste, sendo ela uma espécie de grande metáfora do mundo em que 

vivemos. E este é outro motivo que a toma objeto de urgência permanente. 

Algo que tanto o romance quanto, por exemplo, Ginger and Fred e o Museu de 

Bilbao mostram, um com pletora verbal que contribui de forma mimética para 

agravar a confusão no leitor e a segunda e terceira obras com a tensão 

provocada pelo choque imprevisto de linhas e o fuzuê das perspectivas 

anulando-se umas às outras.

140 Mintz fala da animalidade no romance de um modo que nos leva para Foucault. Deleuze e Guattari e 
Hijitaka. assim como Gehry e Serra, pois não podemos esquecer peixe e serpente: "Saber e entender não 
significam a simples expansão da empada mas o reconhecimento de que, dentro da pessoa, reside o potencial 
para a descida às profundezas da animalidade, isto é, tornar-se um cão; e isto é um reconhecimento com 
riscos subversivos." Conforme Foucault. o louco, ao atingir o mais baixo nível do humano, chegando ao 
estupor da animalidade, expõe o panorama da desrazão ameaçadora de "absoluta” liberdade (1998, p. 249). 
E Eagleton, na perspectiva marxista, pergunta: "E se uma idéia de razão pudesse ser gerada a partir do 
próprio corpo, em vez de se incorporar à razão que está sempre já no seu lugar? E se fosse possível, num 
desafio corajoso, voltar atrás e reconstruir tudo - a ética, a política, a razão - a partir de uma fundação no 
corpo?” (p. 146).
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1,1 "E a máquina desejante não é outra coisa: uma multiplicidade de elementos distintos ou de formas 
simples, e que estão ligados sobre o corpo pleno de uma sociedade, justamente enquanto estão sobre’ esse 
corpo ou enquanto eles são realmente ditintos. A máquina desejante como passagem no limite: inferência do 
corpo pleno, destacar das formas simples, indicação das ausências de ligação, o método de O Capital de 
Marx vai nessa direção, mas os pressupostos dialéticos o impedem de alcançar o desejo como fazendo parte 
da infra-estrutura’’ (1976. p. 508).

simulacros, que inclui o corpo submetido. Por esse caminho, o trabalho poderia 

se fechar, por exemplo, com a questão da alienação ou algo literário. Se um 

rumo fosse seguido em busca de um ponto final, o resultado entraria em 

contradição com as obras em foco, na medida em que elas não se concluem de 

modo convencional, reterritorializando-as. Indeterminadas, indefinidas, 

incompletas, colocam-se como uma situação em progresso desafiando a 

inteligibilidade.

Dessa forma, partindo da indeterminação de Perloflf mais o carnavalesco de 

Bakhtin e chegando à constatação de Deleuze - lembrando o grande exemplo 

de Kafka e seus textos interminados ou intermináveis - de que “a literatura está 

antes do lado do informe, ou do inacabamento” e que “escrever é um caso de 

devir, sempre inacabado'’ (1997, p. 11), creio ser mais apropriado o mapa de 

desvios dele e seu parceiro Guattari, a propósito da máquina desejante e da 

indicação de abertura, na medida em que apresentam elementos que, 

articulados com outros, permitam avançar pela matéria de estudo141.

O romance volta-se para si próprio, enquanto o Museu transmuta-se numa 

alcachofra desmantelada, evitando-se a catarse que, para Adorno, “é uma ação 

purgativa das emoções que se harmoniza com a repressão” (1988, p. 267). 

Procurei, assim, desenvolver uma forma de texto que acompanhasse as 

convergências entre as obras, e o que elas apresentam de originalidade, tendo 

sempre em mente o fato de que a tentativa de expor um quebra-cabeças não 

significa a sua solução, mas sim, por meio do destrinchamento cúmplice, 

remontá-lo em outro de seus possíveis enunciados, procurando captá-lo na sua
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intensidade e, assim, segui-lo pelo sim pelo nào.
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ANEXO 1

O eterno viajante
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Guina vem arrumar o quarto. Ele a examinou através das pálpebras abaixadas, pegou o 
jornal que ela trouxera, deu uma olhada e tropeçou na história de Miguel de Salvaro. Que, 
de maneira diferente das notícias sensacionais, vinha escondida no pé da página. “Ontem, às 
17 horas, no momento em que o navio norueguês Partanira, pertencente à companhia 
ORGE, ancorou por algum tempo apenas no porto de Haifa, alguns dos trabalhadores viram 
um homem que correu pelo convés do navio, pulou num pé só e fez proclamações estranhas 
e incompreensíveis. Logo depois disso o homem desapareceu e não foi mais visto. O navio 
Partanira aporta em Haifa com intervalo de meses e havia muito tempo os trabalhadores do 
porto queriam saber quem é aquele homem misterioso que aparece no convés do barco 
todas as vezes que este se aproxima do cais, faz proclamações estranhas, pula num pé só e 
desaparece.

“O mistério se resolveu enfim e justamente graças ao capitão do navio. À pergunta 
do nosso repórter, que fora convocado pelo capitão, contou que o homem não é 
senão um viajante eterno, embarcado a força pelas autoridades de seu país e não sabe 
se poderá jamais desembarcar. O nome do indivíduo é Miguel de Salvaro, natural do 
Uruguai. E por motivos nada claros, mesmo para o capitão era difícil compreender ao 
certo por que ele fora um dia sido levado para o navio quando tinha nas mãos uma 
passagem para Londres. Em Londres as autoridades negaram-se a autorizar sua 
descida. Também na Espanha a história se repetiu, o mesmo ocorrendo na Argélia, 
Tunísia e em Israel. Para resumir, em todos os lugares. Em todo porto, espera-o um 
farol apagado e uma ordem de expulsão. E assim vive o tal sujeito no navio. É 
impossível desembarcá-lo e não se sabe o que fazer com ele. Há muitas explicações 
sobre o motivo das negativas dos diferentes países de autorizar Miguel de Salvaro a 
passar pelos seus portões. Conforme as palavras do capitão, há o argumento de que 
ele foi soldado na Legião Estrangeira e trucidou tanto inimigos como seus próprios 
companheiros. Segundo outra explicação, ele foi um agente soviético na Bolívia e 
organizou uma greve numa cidadezinha de mineiros da qual o capitão não sabe o 
nome. E depois que a greve se alastrou e houve violência, o homem mudou de pele, 
chamou a polícia e forneceu os nomes dos lideres dos mineiros que o ajudaram a 
organizar a greve. Depois disso, de acordo com a explicação, passou para o Ocidente 
e vendeu informações secretas sobre sua organização. Depois de ter passado por uma 
das muitas agências que atuam na América do Sul, retomou para os soviéticos e 
começou de novo a trabalhar para eles. E dessa vez como agente duplo. Ele era 
portanto um agente soviético que desertara para o Ocidente e ao mesmo tempo
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Excelentíssimo Senhor:
Permita que me apresente. Meu nome é Adam Wolfgang Zigmunt Amadeus Imanuel 

Stein. Tenho um irmão gêmeo cujo nome é Herbert que acaba com meus nervos e, por V. 
Excia., meu prezado senhor, feriu-me o coração, pois há suposições de que ele seja feito de 
palha e pronto. Há também suposições de que ele seja feito de gelo. Embora também o gelo

Adam afasta o jornal e seu coração palpita pelo tal viajante eterno. .Alguma coisa na 
situação do homem enfeitiça Adam. Mas ele não se diverte com a idéia, ela o apavora. O 
maldito enjôo crónico leva Adam Stein ao desespero. O que fazer? O que fazer com esse 
enviado de Deus9 Por acaso não é ele mais do que um sinal, um dos sinais da irmã 
Schwester9 ‘A redenção virá de dentro das águas, do fogo e do deserto’, disse ela uma vez. 
E eis o fogo - fogo em seu coração, e as águas - o mar. o sal, a doença, o vómito, dores de 
cabeça. Fizera um dicionário. Inventara uma língua. Torá. E então - e isso é da natureza de 
Adam. que suas maiores idéias venham num transporte - escreveu na manhã seguinte uma 
carta para esse Miguel da Desgraça.

Ilustríssimo Sr.
Miguel de Salvaro
S S. PARTANLRA 
The ORGE Company
OSLO NORVEG

também um agente ocidental que desertara para o Oriente: ele jogava o Oriente 
contra o Ocidente e o Ocidente contra o Oriente Vendia segredos a qualquer um que 
pagasse mais e acabou confundindo seus colegas, desde que todos exigiram sua morte 
- todos os lados sabiam que o outro lado sabia demais e seus segredos seriam 
descobertos no caso de assassinato e o homem (assim dizem) conservava num lugar 
secreto cadernos lotados de mínimos detalhes sobre as agências para as quais 
trabalhara - procuraram e acharam esse navio, embarcaram-no e sabem que ele não 
tem nenhuma oportunidade de descer em nenhuma praia E assim serão todos os seus 
dias, entre o céu e o mar.

Há ainda outra explicação, que relaciona Miguel com o Estado de Israel (esta é uma 
explicação refutável, mas as outras também não soam mais convincentes). Conforme 
esta explicação, Miguel fora agente de Israel e cercou criminosos de guerra nazistas 
na América do Sul, e com isso começou a atuar de modo independente demais... 
Como dizem que era traficante de drogas, negociante de armas, aventureiro, impostor 
notório e mesmo mártir. O que é claro além de toda dúvida é o fato de que não o 
querem.

O capitão descreveu diante dos jornalistas como fica esse Miguel de Salvaro no 
conv és do navio norueguês e some num piscar de olhos, queixa-se e desaparece. Suas 
idéias o confundem. Ele também quase deixara de falar. Com dificuldade trazia 
alguma palavra à boca.

Miguel de Salvaro era perfeito com os idiomas, lia muitos livros, traduzira a Torá 
para uma língua que ele mesmo tinha inventado, escreveu um dicionário da língua o 
qual chegava até a letra H, jogava xadrez com o capitão e sofria de enjôo crónico.”
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E então Adam escreveu outra carta.

Excelentíssimo Sr.
Rabino Nissim Maor Cohen
Rua Marechal Vincent Auchard, 141
Marselha, França

seja suscetivel de derretimento e meu coração seja quente Ele se queima pela sua morte. 
Entretanto, isso não é do interesse desta missiva. Eu creio ter descoberto o modo pelo qual 
V. Excia poderá desembarcar enfim do navio, desembaraçar-se de uma vez por todas da 
náusea e do enjôo crónico e encontrar não só um porto seguro, como também proximidade 
com um gênio verdadeiro, ou melhor, com este seu fiel servidor

Por favor, leia com ponderação: existe na face da terra um país que, por força de sua 
essência e das suas leis, deverá recebê-lo nos seus limites, mesmo que assim não seja da 
vontade dele. Com seu pó e seu calor, receberá V. Excia. E esse pais é Israel, que se situa, 
como V. Excia o sabe certamente, entre o Líbano ao norte, o Egito ao sul e o reino do 
jovem aviador, quer dizer, a Jordânia, a Leste.

O Estado de Israel, conforme a Lei do Retomo, que se trata de uma lei fundamental e 
impositiva, não pode negar-se a conceder abrigo a nenhum judeu. Além disso, o judeu que 
vem para seus limites toma-se de maneira automática um cidadão, a não ser que ele explique 
seus motivos contrários a isso.

Assim, tudo o que V. Excia. deve fazer - e trata-se de algo envolvido com todo o 
sofrimento deste mundo e coloca-se contra todos os seus pontos de vista, idéias e crenças 
(que são, como V. Excia. o sabe certamente, assuntos irrelevantes em nosso mundo, um 
mundo no qual um homem como eu é chamado por garotinhos descalços de “sabão”, mas 
para bom entendedor meia palavra basta!) - é tomar-se judeu Simplesmente. Simplesmente 
no momento em que V. Excia. se tomar judeu poderá na próxima escala, em Haifa, 
apresentar seus documentos e não só eu em pessoa estarei honradamente à sua espera, mas 
um tapete vermelho com extensão de dois mil anos - dos dias do Primeiro Templo e da sua 
destruição inexplicável - será estendido aos seus pés.

Posto que a transformação de V. Excia. em judeu não se dará com facilidade, tomo a 
liberdade de lhe apresentar uma sugestão: na próxima parada em Marselha, na França, V. 
Excia. solicitara a um dos marinheiros (e eu anexo à cana dez dólares para que possa 
subornar esse marinheiro anónimo, que talvez venha a negar a gentileza a V. Excia. e eu 
ignoro qual seja sua situação financeira, ao passo que eu sou um homem rico) o favor de ir 
até a terra firme, dirigir-se à rua Marechal Vincent Auchard. numero cento e quarenta e um 
e entregar ao homem que lá reside, o rabino Nissim Maor Cohen, a mensagem do seguinte 
teor: por gentileza, venha até o navio Partanira, como lhe foi explicado em carta por Adam 
Stein. O rabino acima mencionado receberá de mim, à parte, as referências necessárias, e 
tudo, como eu garanto a V. Excia., arranjar-se-á da melhor maneira. Imediatamente, e na 
próxima parada em Haifa, V. Excia. apresentará o documento de judeu às autoridades e eu, 
seu fiel servidor, estarei no porto para recepcioná-lo com as dertdas honras.

Respeitosamente, seu
Adam Stein
Instituto de Terapia e Reabilitação
Arad, Israel



265

Prezado Senhor:
Espero que você ainda se lembre das amargas e agudas discussões que travávamos 

enquanto aprisionados no Campo de Auchausen, como é do seu conhecimento. Você lembra 
certamente os problemas que tentamos esclarecer, você como o simples prisioneiro e eu “o 
cão de Klein”, como você disse não só uma vez (e, imagino, não sem desprezo, acaso 
também livre de inveja?) problemas relacionados com a essência dolorosa e destituída de 
lógica da Divindidade sendo um Deus ciumento ou um Deus piedoso, da revelação ou do 
castigo, da redenção ou do sofrimento. Eu me espantei então como permitia esse Deus que 
liga o destino do povo de Sua eleição ao Seu nome, como permite ao sol que continue a 
brilhar no momento em que a criança de Feldman, que com nossos próprios olhos vimos ir 
para os chuveiros e ao vê-lo dávamos início ao debate, transformava-se em fumaça. Você 
com certeza lembra-se de que no momento em que chegou a sua vez de ir, acabou salvo 
desse destino graças ao fato de que eu mesmo fui até o comandante Klein e expliquei a ele 
que no momento em que você fosse, acabar-se-iam as discussões e ele, isto é, Klein, já não 
se divertiria, ainda que pouco, com o nosso eterno conflito, o qual ainda que destinado a 
tocar nos problemas metafísicos, constituía-se, de antemão, um divertimento para Klein.

Ele se divertia (embora afirmasse sofrer) com o fato de que um judeu famoso como eu 
perdera a imagem de ser humano (adam em hebraico), permitira-se degradar totalmente, 
permitindo que sua filha e sua mulher se fossem Em outras palavras, ele se divertia com o 
fato de que um grande palhaço, e tão prestigiado como eu, conferisse validade divina aos 
pecados do seu povo. Argumentei, nos debates com você - seguramente você se lembra - 
de que os pecados do Commandant Klein recaiam sobre Hitler e os pecados de Hitler são 
pecados do Deus de Israel. Perante você argumentei que o forte pode sempre evitar a 
degradação do mais fraco e não há que receber na sua simplicidade suas palavras de que os 
pecados e os pecadores são herança de Satã. Satã, também ele pertence a Deus. E a força é 
a vencedora. E se realmente Satã é o vencedor, temos que ele é Deus e Klein o seu messias. 
Ora, não voltemos a todos aqueles debates apimentados. Simplesmente pedi-lhe que 
lembrasse. Lembrasse que graças a tudo isso você se salvou. E agora, depois de tantos anos, 
eu me dirijo a você com um pequeno pedido. Um homem chamado Miguel de Salvaro 
dirigir-se-á a você em um desses dias, e não sei exatamente quando, a fim de que você o 
traga para a aliança do nosso povo. Ele tem seus motivos e os motivos dele são meus. E eu 
suplico-lhe humildemente: faça-me este gesto de caridade. Não faça perguntas dispensáveis, 
ensine-lhe os princípios e as requisitos e dê-lhe um documento. Estou consciente de que as 
coisas são por demais complexas e implicam fechar os olhos e passar ao largo da lei. Mas 
isto é para tranquilizá-lo - você estará praticando um ato importante em função do seu 
judaísmo, embora não o saiba por que nem de que forma. E o Deus de Israel, esse ser que 
eu xinguei e insultei por estar seguro de que Ele tirara a vida do nosso povo, porque de um 
lado Ele é a Divindidade real e, de outro, Ele é somente um sopro que tange o povo - sairá 
recompensado. Pois o diálogo entre Ele e Seu povo, que teve início com a descarga de toda 
aquela fé cega através dos reis e os fundamentos do reino laico, o diálogo que chegou ao 
seu ápice com os crimes dos Kleins em geral, de novo partiu-se quando se ergueram os 
judeus, acabaram com os movimentos de parto do Messias que jamais virá e criaram novo 
reino, aqui e agora, na Terra de Israel, a pátria de David, Salomão, Iftah e Ahav. E esse 
mesmo Deus (e isso já é ironia!) enriquecer-se-á enquanto outro cordeiro do Seu rebanho
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novamente sairá marrando sua herança encharcada de sangue.
Eu espero que atenda ao meu pedido e assim eu possa me ver livre das minhas dividas 

para consigo.

Respeitosamente seu
Adam Stein
Instituto de Reabilitação e Terapia
Arad, Israel”

Oh, quem não teve o merecimento de ver o eterno viajante, o novo goim-rein, o judeu 
novo, desembarcar do navio depois de passar dois anos sem que pusesse os pés em solo 
firme! O corpo dele tremeu, nos seus olhos as lágrimass se encacheavam. Sua cabeça girava 
e girava feito louca. Um belo dia de inverno, fresco como um pepino pendurado no alto do 
Monte Carmel, atrás do Hotel Dan Carmel, entre os ciprestes. O sol aquecia sem queimar. O 
vento ácido de começo do invemo sussurra entre as casas, entre os carregadores, entre os 
taxistas que anunciavam: “Tel Aviv, Hadera, Naharia, Beit Shean, Jerusalém, Ber Sheva, 
Um el Fahem, Vadi Ara, Canal de Suez, Cairo, Bengazi...” Não fossem estivadores 
originários de Salônica que estavam na plataforma, com os pés na faixa de água entre o 
navio e a plataforma e comiam sanduíches gigantescos, Miguel de Salvaro teria sido 
abandonado ali, cessando de ser o eterno viajante antes de ter aprendido a ser um morador 
do pais, habitante permanente, cidadão, homem da comunidade. E Miguel de Salvaro, que 
em Marselha mudou o nome para Avraham ben Moshe, embora ninguém o chamasse assim, 
apressou-se em acertar os papéis no porto, passou por todos os círculos de fogo do inferno 
da alfândega, exame dos passaportes, recepção da bagagem, as autorizações e formulários e 
se pôs a caminho de seu salvador. E seu salvador, Adam Stein, esperava-o num estado de 
muita inquietação. Quer dizer, de novo a irritação tomava conta dele

Deve-se observar neste momento que a questão da vinda do novo goi para o interior das 
paredes do Instituto não foi fácil de modo algum. O Doutor Gross foi contra, e com razão. 
“Isto aqui não é uma casa de repouso”, argumentou agressivamente. “O Instituto não pode 
servir de abrigo para desgraçados e deprimidos! Há um limite!...” Mas é possível observar 
que a coisa não terminou em suas mãos. Enquanto isso, Adam esforçava-se, preparando o 
futuro e mais tarde atormentando com vontade a direção do Instituto, para influenciar a 
Senhora Seizling a fim de que acrescentasse em seu testamento uma cláusula que autorizasse 
a irmã Schwester - e sem nenhuma outra autorização - a convidar para o Instituto para ali 
morar, viver, fazer parte e carregar a sua parte; B -, toda pessoa e/ou grupo de pessoas que 
aos seus olhos parecesse(m) positiva(o/a/s) em relação ao ponto da Redenção.

A direção, que ficou chocada diante da perspectiva e já imaginou dezenas de malucos e 
falsos profetas correndo e trombando pelos quartos, conseguiu limitar o número de pessoas 
a três ao ano. E Miguel de Salvaro, para escarmento do doutor Gross, foi o primeiro a ser 
reconhecido nessa categoria e assim lhe caiu sobre seus ombros “a satisfação e a honra” de 
ser convidado de acordo com esse parágrafo. Claro que Adam não teve maiores dificuldades 
para persuadir a irmã Schwester. Entre os amigos próximos, como Arthur Fein, por 
exemplo, havia aqueles entre os quais se tinham há pouco aninhado secretas esperanças no 
coração - assim argumentaram - no coração da irmã Schwester mais velha, esperanças que 
estavam envolvidas em amor, em novos casamentos, em vida doméstica. E a irmã 
Schwester, que, como se recorda, era bigoduda, insinuou numa conversa, com sinceridade.
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que não-judeus não eram exigentes em relação a bigodes como os judeus.
Miguel, até o ponto em que a coisa é hoje conhecida, temia o encontro futuro. 

Simplesmente sabia que não existir na história registro de um fato como esses, em que 
alguém judaizara somente para ter o direito de residir num asilo para doentes mentais O 
lugar, seu nome, Adam Stein, com o qual se correspondera, tudo isso o apavorava. Mas, ao 
mesmo tempo, aqueles dois anos sobre o mar também fizeram a sua parte. Sua história 
verdadeira ele não poderia revelar pelo resto da vida. E agora, depois de dois anos de 
viagem de um porto para outro, parecia-lhe que sua história era realmente sem lógica, como 
destituída de qualquer realidade Simplesmente apodrecera, disse para si mesmo. Apesar dos 
seus receios, apressou-se e levou suas bagagens para a praça ao lado do porto e entrou num 
táxi que o levou até Beer Sheva Lá, como o informaram, esperava-o o veículo do Instituto. 
Tudo lhe parecia novo e fresco. A terra boa, estável, dominaram com rapidez o carrossel 
que o apanhara ao descer do navio. Na última noite prepararam uma festa para ele. Os 
marinheiros não sabiam o que tinha acontecido e não entendiam o por que da mudança 
repentina, da graça. Mas alegraram-se com ele. Sua figura curva, regurgitante, sofredora, 
era repulsiva para eles. Com alegria se despediram dele. Mesmo o capitão, Henrik Ibsen, 
alegrou-se com a alegria de Miguel de Salvaro e beberam juntos a noite toda e conversaram 
e riram A distância, pululavam as luzes de Haifa e elas esperaram até o amanhecer. Ele não 
pregou os olhos e Henrik Ibsen ficou ao seu lado. Juntos postaram-se sobre o convés, 
embriagados e tomados de encantamento pela obscuridade de uma cidade portuária à noite 
E quando raiou o dia, Henrik Ibsen desapareceu e Miguel nem mesmo se despediu dele 
como deveria.

Miles Davis o recepcionou ao portão. “Seu inglês é excelente”, disse Miguel, que não 
sabia o que dizer.

- Vivi muitos anos em Nova York, disse Miles. “Logo vou voltar para la. Eu vou esperar 
até que me devolvam os documentos.”
- Documentos?
Eles seguem pela trilha rumo à repartição que fica além do grande pavilhão. À esquerda 

expande-se o deserto e à direita vê-se o Mar Morto com suas profundas nuances azuis. As 
montanhas de Moav estão cinzentas hoje. Nuvens negras cobrem as montanhas de Moav.

- Documentos. Simplesmente. - O inglês em sua boca - Miguel percebe as nuances sutis, 
faz com que se lembre de coisas antigas. De repente, caminhava pela Rua 14, de repente 
morava na casa distante e era pai de uma garota. E alguém atira e uma mulher se dobra no 
quarto da escada sujo ao lado do radiador e uma luz se acende e o grito ecoando. Sangue! E 
lá está ele na Guatemala. E a irmã dela vai até ele para vingar o sangue derramado. 
Investigar. Esclarecer. Chorar. E então deitaram-se no chão e ela o unta de graxa de sapato. 
E depois houve o México e era a primavera E a mulher que lhe lembrou o grito no quarto 
da escada. E todos os consulados sinalizavam: não, não há lugar, volte ao mar. Persona non 
grata Persona non grata. Subpersona. Persona raus, go away. Ruch minhon. Allez!... E 
Miles fala. Inglês da Rua 14. Village, Harlem, uma ruela, qual era o número? Dezoito! E o 
porão atrás do Museu da Universidade de Yale em New Haven. O nome dela era Helen. 
Prostituta. Seu pai é prostituto. Rapaz, se você bater na sua mãe ganhará um dólar, e ele 
bate. E ela sabe: agentes secretos são pessoas estranhas... E assim deve ser. Inimigos da 
classe trabalhadora. E viva a classe operária. E de novo as luzes dignas de um farol: go 
away. Raus. Ruch Minhon. Allez!... Até agora. E agora tudo será selado. Eu conheço a
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u" Capitulo dos Patriarcas, os Pirkei Avot são um sintético texto contendo máximas sobre o comportamento 
do judeu, fazendo parte da Mishná, a lei oral discutida no Talmude.
14' Sistema de regras de alimentação baseado no texto bíblico. O judeu não deve, por exemplo, comer carne 
de porco, ruminantes que não tenham o casco fendido e animais com casco fendido que não sejam 
ruminantes, peixe de couro, moluscos, misturar leite com carne, etc.
14" O Kadish é uma oração de louvação a Deus, uma afirmação de fé. Não se trata de uma oração de pesar. 
Ocorre que alguém deverá rezar o Kadish por alguém que morreu, por certo período, reafirmando a fé 
daquele que se foi. além da própria.
14' Jornal idiche de Nova York.

oração Shrnone Esre, os Pirkei Avot'4", o Pentatêuco. hinos de Rosh haShaná, leis do 
divórcio, leis do shabat e os procedimentos da cashrut4'. O bem e o mal ainda não Esses 
assuntos pertencem ao âmbito do espiritual e não se aprende o espiritual da boca de um rabi 
da praia de Marselha. Ele me introduziu nos assuntos e me elogiou. O Kadish dos Órfãos'44 
eu podia dizer. Esse Miles. Onde pegou essa gíria? Esse inglês diferente, que pertence a uma 
paisagem distante. Onde não hâ deserto. Néon Também aqui no Instituto tudo fica 
mergulhado em néon. Mas lá tudo era envolto em neblina, vento, cimento. Um porto 
gigantesco. Helicópteros, anúncios em néon saltavam e eis aqui o deserto e de dentro das 
suas fendas viceja a melancolia, fantasmas dos profetas. Imagine um profeta caminhado pela 
Rua 14. Descalço. Levando um cajado. Procura pela justiça nos cabarés da rua 52. 
“Fizeram-no entrar, é tão quente lá dentro que desligaram o aquecimento.” Streap-tease... 
Miles arrasta suas palavras. Agora ele compreende: “Estou aqui de passagem. Voltei a Israel 
para visitar meus pais. Nasci aqui”, ele acrescenta com um sorriso de desculpas. ‘O governo 
nega-se a conceder permissão de retomo Fui convocado para o Exército. Eu sou cidadão 
norte-americano. Forjaram papéis. Falsificaram documentos e me prenderam aqui. Na 
baldeação, até que a embaixada americana me tire daqui... não me permitem voltar para 
Nova York Têm medo do meu sucesso... você já esteve em Nova York?

- Morei lá, diz Miguel.
- Em que rua?
- Oh. em vários lugares. Quer dizer, mudei de várias casas... uma vez morei na Rua 

Division, e essa era uma casa bem engraçada. Embaixo da casa passava o trem do metrô, 
que fazia todo o prédio tremer. Todo o mudo na redondeza é judeu. Na frente havia a 
leshivá Beit Efraim, eu me lembro como se fosse hoje. E além dos judeus - chineses. Muitos 
chineses. Chineses diante de estudantes da ieshivá e as lojas de xales de orações e solideus e 
o pequeno restaurante dos irmãos Manlik
- Ah. ao lado da Canal! Eu conheço o pedaço Meio cinzento Tinha lá um raio de cinema 

abandonado. Não tinha? Eu manjo. Na frente tem um quiosque de sorvete e do lado um 
brechó e ainda uma loja de livros em hebraico. Fica lá um judeu pálido que usa um boné de 
poetas velhos. Eu manjo. - Os olhos de Miles viajavam por mundos distantes. Cintilavam. 
Miguel examina-o atentamente. Há algo estranho. Miguel sente que algo aqui não está em 
ordem. Mas o quê9

Miles é generoso em detalhes. Os detalhes espantam Miguel. Os detalhes são 
assombrosamente corretos. Por alguma coisa eles não formam um quadro geral. ‘Do seu 
quarto você podia ver o anúncio da Pepsi-Cola para lá do rio, não? E não era longe da 
redação do Forwerts145. E lá no guichê de informações fica uma mulher aí beirando os 
cinquentinha que veste sempre uma roupa preta e exibe um sorriso eterno. Sim. Eu manjo o 
pedaço. A gente fazia jam sessions por lá. Tinha a Daisy. A raça pintava por lá de vez em 
quando. Max Roach, eu me lembro do cego Lenny Tristano. Ia e dava canja. Charlie
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145 No original, ben adam, que significa homem, ser humano, filho do homem e, no caso, sugere a situação 
xifópaga de Adam-Miguel. O texto sugere também que o personagem estava habituado à expressão nian.

Parker. ’
- Você tem quantos anos, rapaz?
Miles não se embaraça. Finca-lhe um par de olhos espertos e diz: “Vinte e quatro.”
- Quando você voltou de Nova York?
- Faz dois anos.
- E ficou quanto tempo por lá? - Quer dizer, para conhecer toda aquela gente, falar inglês 

dessa maneira jazzística, tempestuosa?
- Sete anos.
Miles o observa. Examina-o. Uma luz se acende nas suas pupilas. Acende-se e apaga. Ele 

põe os óculos de sol e começa a caminhar mais apressadamente. Ele se cala. Ele não fala 
mais. O homem é um espião! A Guarda da Fronteira o enviou. Espião, impostor. Não se 
pode confiar em ninguém.

- Para você saber, ele sussurra para Miguel depois de permanecer calado por algum 
tempo e já tendo passado pelo corredor e retardando o passo diante da porta do elevador. - 
Isto aqui é uma prisão. Adam Stein é o rei, eu sou prisioneiro. Voltarei para Nova York. 
Charlie Parker espera por mim. Eu sou o cara que compôs Take the A train to Harlem e não 
o Lui Strayhom. Compus demais. Compus uma peça chamada Israel, que um italiano filho 
da puta roubou de mim. Tapearam você também. O grande portal só tem uma direção. Para 
dentro. Não deixam ninguém cair fora. Lá fora há o deserto, coiotes, hienas, desolação, não 
há como fugir. A cerca é eletrificada. Fique esperto. Sim, tapearam você, homem146.
- Tapearam? - Miguel tenta compreender. Antes do começo, ele precisa entender.
- Eu lhe disse que isto aqui é uma baldeação? Mas não há baldeação! Isto aqui é uma 

prisão. Há guardas armados vigiando as cercas. Eles atiram. A torto e a direito. O deserto 
engole os presuntos. Não há cemitério. Atiram e a areia e os corvos estão aí... Você já 
esteve apaixonado?
- Mais de uma vez, diz Miguel de modo pensativo.
- Eu não. E também nunca me apaixonarei. Eu sou Miles Davis.
- Eu achava que Miles Davis fosse outra pessoa.
- Eu não sou Miles Davis. E isto aqui é um hospital. Eu sou Adam Stein e não há guardas 

armados em nenhum lugar. O doutor Gross vai mijar em você. A urina dele queima e é 
amarela. Ele carrega vermes. A mãe dele é puta em Jerusalém. Guina é a amante de Adam, 
ela é pavorosa. Você ainda vai conhecê-la. Uma vez ela me apunhalou. Ela carrrega ídolos 
babilónios no bolso, ela esfaqueia.

Depois de algum tempo Miguel sentia como se jamais vivera fora dos limites dessa casa. 
Adam lhe contou a respeito de Miles. Adam contou como Miles estudara em sua casa o 
mapa de Nova York, como aprendera a tocar jazz por si próprio, como ficara doente e 
escondido no seu quarto durante cinco anos sem sair de lá, como aprendera inglês sozinho 
na gíria do jazz e não se sabe que o ensinara, como estudara por si próprio não só o mapa, 
mas os detalhes: a casa solitária, a roseira no salão, a mulher gorda no guichê de 
informações no Teatro da Opera, o restaurante cujas cadeiras eram velhas e o forro delas 
estourando pela cobertura de plástico, o restaurante que fica na esquina da 10a. Avenida 
com a Rua 22, o navio de pesquisa em West River, o cinema abandonado na Rua Delansy. 
Poucos dos que estiveram em Nova York poderiam competir com Miles. Pessoas como a 
senhora Seizling, que tinham vivido muitos anos na cidade, investigaram-no para acabar no
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141 A finalidade dessa tradução é apenas informar, sem objetivo literário, sobre uma parte que não se 
encontra na versão brasileira da obra.

desespero das mãos vazias. De onde tirara tudo aquilo? Como pode9
- Quem sabe?, diz Adam. Não fazemos perguntas. Não compreendemos. Nem ao menos 

compreendemos. Aceitamos tudo. Calamos. Rangemos os dentes. Especulamos. 
Descobrimos cães no Instituto. Vamos falar com Deus. Quem somos nós para sermos 
interrogados, para nos espantarmos? Um jovem quer ser assimilado por uma cidade onde 
não existe nada; ele a estuda, estuda para conhecê-la por dentro e por fora, domina sua 
língua, sua gíria, seus segredos - que aproveite!

O doutor Gross tentou dizer que talvez assim ele fosse mais feliz. No final das contas, 
antes de concluir os estudos sobre a cidade, ficava escondido no seu quarto e não saia de lá. 
Agora ele vive entre as pessoas e fala. Ele vive. Ele não é um coitadinho Ele sabe que um 
dia voltará para lá. Quem sabe. Talvez na verdade tenha estado lá e nós não sejamos capazes 
de compreender isso. Pode ser que tenha estado lá em espírito9 Como o iogue indiano que 
se deita no quarto e faz com que a alma saia do corpo, ligada ao seu umbigo por um fio de 
prata, e perambula por todos os lugares onde o tal indiano a coloca para perambular.147
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ANEXO 2

Um escritor e seu país 

Entrevista com Yoram Kaniuk publicada 

pelo Jornal da Tarde na edição 

do dia 8 de agosto de 1987
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Há escritores famosos pelos seus currículos: foram loucos, bêbados, casaram-se dezoito 
vezes (algumas delas com a mesma mulher), foram garçons, etc. O escritor israelense Yoram 
Kaniuk tem uma folha à altura. Já foi barman e desenhista nos Estados Unidos, deixando a 
América para viver do jornalismo e da literatura em seu país, que também ajudou a fundar 
Em 1948, jovem, Kaniuk se alistou nas Forças Israelenses para defender o Estado recém- 
criado contra o ataque árabe. E também se engajou no trabalho de ajuda aos sobreviventes 
da Shoá Hoje ele é um cronista da vida israelense e, de modo mais particular, de Tel-Aviv, 
onde nasceu em 1930. Um dos seus romances foi muito bem recebido pela crítica, A 
Ressurreição de Adam Stein, publicado no Brasil pela Francisco Alves. Susan Sontag, por 
exemplo, considerou o livro um romance importantíssimo, depois de ler a versão inglesa. No 
Brasil, o livro teve uma arguta resenha escrita por Leo Gilson Ribeiro, publicada pelo Jornal 
da Tarde. Ele fala apropriadamente sobre o papel mefistofélico de Rex e a qualidade 
humana da obra. Em Israel, Kaniuk é um best-seller. Seu último romance, chamado Bitô (A 
Filha Dele), vendeu treze mil exemplares numa semana. O escritor fala de Tel-Aviv e conta a 
história de um personagem típico do país: um oficial do Exército aposentado cuja filha 
desaparece enquanto presta o serviço militar. O que aconteceu? Foi sequestrada, como em 
outros casos? O suspense é um dos fatores que tomaram o livro um best-seller. No entanto, 
deve-se levar em conta, sobretudo, que o livro fala de problemas cotidianos, da consciência 
israelense, dos medos e paixões que, de um modo ou de outro, todos experimentam. Ler 
seus artigos e romances, conversar com ele é acompanhar esperanças, dúvidas e decepções 
de um homem que aos 56 anos continua a travar um diálogo sofrido com sua realidade. 
Porque, se ele ajudou a fundar seu país, também não pode fugir às contradições que se 
foram intensificando com o tempo. Do choque entre os sonhos da juventude e a realidade 
objetiva, Kaniuk inventa seu país particular.

O que é Israel para você?
Para mim Israel é antes de mais nada uma mistura de pesadelo e piquenique. Isso começou 

no dia em que nasci e continua até hoje. Há aqui alguma coisa... de um lado você vive 
dentro de grande intensidade e de outro você tem a sensação de que não vai suportar. Você 
não está seguro, você não sabe quanto tempo isso vai durar.

Como isso começou?
Eu nasci aqui, meu pai era da Galícia, mas tinha formação alemã. Havia a música. Ele 

incentivou a música aqui. Ele era diretor de museu. Uma casa culta, havia concertos, a 
Orquestra Filarmónica, Toscanini. havia qualquer coisa especial aqui em Tel-Aviv. Eu falo 
sobre os anos 30. Eu tinha seis anos de idade em 1936 e toda esta cidade era cheia, havia
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doutores, professores, alguma coisa especial. Crescemos para ser israelenses. Crescemos 
para ser alguma coisa nova.

Qual o significado de "coisa nova "?
Eu não nasci numa família religiosa. Acho que houve uma mutação na história judia Um 

tipo de liberalização, Walter Benjamin, toda aquela gente que veio para cá. Quer dizer, havia 
um sonho humanista, laico, algo liberal europeu Pensávamos que nós realmente éramos 
judeus, mas também israelenses, algo novo, outra coisa, não no aspecto do orgulho, pois 
aqui também haveria árabes. Ninguém pensava em rabinos. Nós crescemos para ser 
contrários ao judaísmo do gueto, contra o qual nossos pais e avós se revoltaram. Nós 
queríamos ser alguma coisa nova. Então nossa educação na escola era de que a história judia 
já havia acabado e recomeçado de novo. Dois mil anos foram apagados

Epossível apagar dois mil anos de história?
O primeiro choque veio quando começamos a ouvir sobre a Shoá. Eu tinha 15 anos. Nos 

anos 45, 46, aqui em Israel, não sentíamos coisa nenhuma, havia prosperidade, havia o 
Exército Britânico, comíamos bem. De vez em quando, chegavam refugiados em navios. 
Mas foi rápido. Duzentos e cinquenta mil sobreviventes chegaram aqui, é bastante gente. 
Durante certa época trabalhei um ano inteiro num navio que trazia imigrantes. Também 
estive na Guerra da Independência, fui ferido. Passei por várias experiências muito difíceis.

Como essas experiências se refletem nos seus livros9 O que ficou delas?
Ha uma que volta em muitos livros. Uma batalha, o comandante fugiu e nós ficamos, vinte 

homens, e continuamos, ao lado de Jerusalém. Acabaram as balas. Durante uma hora e meia 
ou duas, não sei, atiraram contra nós à toa, para brincar. Todos os outros morreram, eu não 
fui atingido. Passei pelo navio. Nós procurávamos sobreviventes na Europa.

Em que medida isso alterou o pais, na sua opinião 9
Começou em mim uma sensação de que este pais se havia transformado num tipo de 

cemiterio. quer dizer, um lugar onde todos os pesadelos do povo judeu vieram morar. 
Comecei a sentir, a ouvir esse pesadelo à noite Isso me tomou mais judeu. O que isso 
significa9 É a identificação com um destino judeu. A ponto de que, até certa época, eu me 
sentia como se tivesse estado na Shoá. Isso está presente em grande parte dos meus livros. 
Parte da minha família estava lá. Por que eu não estava lá9 Meu pai vem da família Kaniuk, 
ucraniana

Em outras palavras, você recuperou o vinculo histórico?
Ha uma história do Moshê Shamir dizendo que o sabra nasceu do mar. De repente senti... 

Eu não nasci do mar. Eu nasci profundamente, profundamente na Galícia, em mil anos de 
aldeia ucraniana. Meu Israel é a mistura do judeu que foi uma vez israelense antes da 
existência de Israel e que se tomou judeu não no sentido religioso do termo. Nos dois 
últimos anos eu cheguei a algo como uma síntese, que como judeu eu devo renunciar 
realmente a alguma coisa, que esse judaísmo de que falam aqui em Israel não é o judaísmo 
ao qual eu me referia, ou meu pai ou meu avô se referiam. Não aceito que o judaísmo seja 
religião, isso é parte.

Como se verificaria na prática esse seu Israel?
Aqui é preciso existir a nação israelense. Não é possível que eu... sou casado com uma 

mulher não-judia, norte-americana, mas não é possível que eu e minhas filhas não sejamos 
membros da mesma nação. Não é possível. Nós estamos aqui. Temos esta identidade, 
pertencemos ao mesmo clima, à mesma paisagem, falamos o mesmo idioma.

E o árabe israelense?
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Para mim há a memória dos meus judeus. E há a memória dos árabes dele. No fim das 
contas, nós fazemos parte da mesma nação. Estamos em Israel. Isto quer dizer que eu quero 
ser judeu, mas devo pertencer à nação aqui, que deve ser israelense para todos que vivem 
aqui.

Sem nada a ver com religião?
Meu Israel é um Israel que veio da luta contra a khomeinização do judaísmo. Para que foi 

o sionismo? O sionismo foi uma revolta contra isso. Revolta liberal, humanista, que 
transformasse o povo em outra coisa. Certo, nós precisávamos de um Estado depois da 
Shoá, mas não de um Estado judeu no sentido religioso, segundo o qual judeu é aquele que 
nasceu de mãe judia ou se converteu conforme a Halachá148. Conforme essa lógica, um 
milhão e meio de pessoas que morreram na Shoá não eram judias. O que Israel faz hoje não 
é só negar a maioria do povo judeu no mundo, não é só o que ocorre com os árabes que 
vivem aqui; ele apaga um milhão e meio, até dois milhões, não sei exatamente quanto, de 
judeus que morreram como judeus na Shoá. E eles não entrariam aqui pela Lei do 
Retorno149, isto é, como judeus.

Sim, o próprio fundador do sionismo moderno, Theodor Herzl, não era religioso.
Eu digo, quero um Estado dos judeus como Herzl dizia, um Estado dos judeus, não um 

Estado judaico. Herzl compreendeu que se dissessem Estado judaico entrariam os rabinos 
fanáticos com todas as coisas deles. Ele tinha medo desses judeus, ele temia o gueto. O 
judaísmo tradicional, o judeu que espera o Messias e que jamais viria. Para os cristãos o 
Messias veio, é simples. E bonito que para os judeus o Messias não veio. Ele não veio, não 
existe, não virá jamais, esta é a beleza, uma espera sem fim. Agora, de repente disseram, ah, 
a Guerra dos Seis Dias são os dias do Messias, a redenção. Gente do Gush Emunim 
(movimento ultranacionalista), a deputada Gueula Cohen dizem isso, isso é bobagem. Isso é 
contra a rebelião sionista que disse nada de Messias.

Você fala sobre um sonho europeu. Mas a metade ou mais da metade da população judia 
do país não tem origem européia, veio da África do Norte, de vários países árabes, do Irã, 
da índia.

A imigração dos países orientais não é simples. Herzl não tinha background judaico, ele 
era um assimilado. O sionismo foi criado numa concepção do judaísmo europeu, do 
iluminismo judaico-alemão. Trouxeram para cá os partidos que existiam na Rússia. O mundo 
não se sentia bem, disseram: é preciso criar um Estado judaico e outro árabe. Os árabes não 
quiseram, mas há algo especial aqui. A maioria dos judeus não veio. Isso significa que este 
Estado é criado para pessoas que morreram ou não vieram. Então, num dado momento, 
houve as emigrações do Marrocos, do Iraque, muito grande. As instituições aqui não tinham 
sido criadas para eles. Os marroquinos não queriam ir para o kibuts, não servia para eles. 
Eles não vinham da tradição tolstoiana. O Norte da África era outra coisa, não se adequava 
a eles. Não entendiam o que se passava aqui.

E os mais recentes são os etíopes.
Fiquei contente com a existência de judeus negros.
Como você se relaciona com essa realidade tão complexa?
Para mim, no aspeto político, Israel é hoje completa distorção. E eu tento, por todo tipo 

de meio, político e outros, mudar alguma coisa. Tudo o que se expressa na minha literatura, 
eu vivo. O meu setor nunca foi o real exatamente, nesse aspecto, a literatura latino-

148 A Halachá é a lei religiosa judaica.
149 E a lei que garante a entrada e permanência de judeus em Israel.
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americana, a brasileira, a argentina, me ajudaram muito. A literatura israelense é sempre 
muito realista, e a minha literatura é um pouco realismo fantástico, bastante influenciada.

Mas há muito de fantástico na tradição judaica, também.
Eu sou influenciado pelas histórias hassidicas, por Conrad, por todo tipo de capítulos do 

Zohar (Esplendor), livro básico da Cabala, por histórias indígenas ou Kafka Fui estranho na 
literatura israelense, não sabiam como me digerir, mas como meus livros foram traduzidos e 
também começaram a vir livros de Garcia Márquez e outros, de repente minha escrita 
recebeu atestado de legitimidade, ela tem seu lugar, ela pertence ao mundo e é lida.

Você também é jornalista. O que você acha do caso Ivan Demianiuk, acusado de torturar 
e assassinar judeus num campo de concentração?

Fazem desse ucraniano símbolo da Shoá, a Shoá foi uma máquina azeitada daquele país 
avançado que matou de modo anónimo, comercial e industrial, todo um povo. Não foi 
provocada por um sádico como Ivan, o Terrível Existem pessoas sádicas na Síria, em Israel, 
em todo lugar. Pegam o Demianiuk... as pessoas sentam-se, divertem-se com esse kitsch 
porque sentem raiva, eu entendo isso, mas Ivan, o Terrível, não é a Shoá. E preciso 
julgamento, mas não é preciso festa. Um sádico que se tomou símbolo da Shoá... quer dizer 
que pessoas sádicas mataram os judeus - isso não é correto, para eles, os judeus eram algo 
numérico, fizeram sabão dos judeus. Isto que é terrível. A Shoá foi única nesse aspecto de 
que todo aquele que nasceu judeu precisa morrer de modo organizado, industrial e limpo até 
onde for possível.

E fatos como o escândalo Pollard, o judeu condenado à prisão perpétua nos Estados 
Unidos por ter espionado para Israel?

Hoje, em nosso pequeno país, existe talento, há força criadora em todos os campos. Eu sei 
que hoje há dez gênios musicais pelo menos, há aqui cientistas, escritores. Ao lado disso, 
nossos políticos são tão pequenos... Penso nos Estados Unidos, não temos amigos no 
mundo, não gostam muito de nós. com razão ou sem razão Você vai e manda espionar seus 
amigos. O que é isso9 Você coloca em perigo os judeus norte-americanos, você coloca em 
perigo o judaísmo la. Você diz que a conversão deles (reformista ou conservadora, não 
ortodoxa) não vale nada, diz que os judeus reformistas não são sérios. Você ri deles. 
Dinheiro você está pronto para pegar deles; apoio político você está pronto a receber deles, 
mas se vem uma moça norte-americana que se converteu nos Estados Unidos através de um 
rabino reformista reconhecido nos EUA, você diz que não vale nada. E não é só isso, na 
hora em que você introduz um espião num esquema daqueles, tudo pode acontecer. Você 
coloca em risco os laços entre nós e eles, você arrisca nosso futuro. Para quê? As vezes me 
envergonho.

Um outro assunto dos jornais em todo o mundo e aqui: a Cisjordánia.
Sou contra a dominação. Eu estava numa batalha e chegou um abutre, ele não distinguia 

entre os cadáveres judeus e árabes, para ele era tudo a mesma coisa, um grande teatro, 
representávamos para ele.
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ANEXO 3

Uma Altamira volátil

Reportagem feita em Bilbao, País Basco, 

sobre o Museu Guggenheim, publicada 

pelo Estado de S. Paulo na edição 

do dia 7 de junho de 2000
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Quando o arquiteto e escultor canadense-americano Frank O. Gehry começou a imaginar 
sua obra-prima, há cerca de 10 anos, também preparava uma revolução para a cidade basca 
de Bilbao, estirada há sete séculos ao longo do Rio Nervión. A sucursal do Museu 
Guggenheim, que estava projetando, destinava-se a sacramentar a passagem definitiva e 
desesperada do burgo como centro da indústria pesada espanhola para um marco não apenas 
europeu, mas mundial, no plano da cultura globalizada e já na direção do virtual.

Sufocado pela baixa económica na sequela da concorrência do aço produzido na Ásia a 
custos imbatíveis, com uma taxa de desemprego que passava de 25%, o governo do País 
Basco seguiu, talvez sem perceber, exatamente a receita contida no ideograma chinês para 
crise, que também significa oportunidade para alguém sair da encrenca. Não foi uma decisão 
matemática, nem poderia, mas, conforme lembram os bilbaínos, tratou-se de um concerto 
irrepetivel de intuição, sorte e vontade de pagar para ver, por parte das autoridades e de 
empresários que se uniram a fim de salvar a pátria.

O primeiro passo foi um plano de reurbanização incluindo o metrô e a recuperação das 
águas podres do Nervión. que prossegue, mais a reforma de toda a faixa portuaria. 
deteriorada, com a construção de áreas de lazer, novos edifícios de moradias, sem contar um 
novo aeroporto que ficou pronto nos últimos dias de maio, e o museu destinado a radicalizar 
o conceito da arquitetura como obra de arte, como em Borromini e Gaudi, pelo impacto da 
expressão pessoal. Todo o plano une alguns dos principais arquitetos da atualidade: o 
aeroporto é de Santiago Calatrava, que também desenhou uma bonita passarela para 
pedestres sobre o rio, enquanto o projeto da faixa portuária, é de Cesar Pelli e o mago de 
Santa Mônica ficou com o Guggenheim. Foi uma aposta muito arriscada, observa Enrique 
Portocarrerro, do Círculo de Empresários Bascos, lobby de companhias que está entre os 
patrocinadores do museu. Era uma inovação do ponto de vista cultural, pois não havia nada 
similar na Europa em matéria de união do setor público e privado, em que a atividade 
cultural busca sua auto-suficiência (ver entrevista com o diretor do Guggenheim, Juan 
Ignacio Vidarte, nesta edição). “Em segundo lugar, também económica, porque tudo 
coincidia com a necessidade de redução dos déficits públicos, com a introdução do euro.” E 
social: por que não investir em estradas, por exemplo? Pois nada estava tão claro como 
hoje: de acordo com as previsões, o Museu, inaugurado em outubro de 1997, permitirá já 
este ano a recuperação do investimento de US$ 100 milhões na sua construção.

Enquanto a cidade se transformava - até hoje ainda corre o preconceito de que Bilbao não 
tem graça - uma enorme estrutura de pedra e depois placas do bonito e super-resistente 
titânio comprado a preço de aço na Rússia, ia sendo instalada ao lado de uma ponte, 
incorporada ao projeto e salva da feiúra eterna por Gehry. Numa entrevista ao ensaísta e 
homem de vanguarda cultural, além de vibrante aficcionado das corridas de touros, José
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Luis Merino, ele teve franqueza suficiente para dizer que se encanta com a cidade e sua 
gente, embora não se trate de uma “cidade bonita”, porém está livre de pretensões e isso o 
agrada - nem sempre charme tem a ver com beleza. Foi do alto do Monte Archanda que 
definiu o lugar, para surpresa de outros arquitetos e de autoridades. Estes indicavam áreas 
privilegiadas. Ele preferiu um ponto especialmente caótico da cidade, com trânsito intenso e 
barulho, para plantar a aberrante forma “gótica, metálica e industrial”, na expressão do ex- 
etarra, agora jornalista e político Eduardo Uriarte Romero. Teo, condenado à morte e 
anistiado no Processo de Burgos, que causou rumor nos anos 70 (hoje é ameaçado pela Eta, 
por causa de suas atitudes moderadoras). Ele já pertenceu ao coro dos inimigos do projeto, 
mas tomou-se mais um dos seus defensores entusiasmados, como peça importante na nova 
etapa do País Basco, que é a passagem para a indústria do turismo e a entrada no ramo de 
software.

Ele recorda que no início a oposição era forte, como o faz Merino, mencionando um 
irritante sigilo que envolvia as maquinações em tomo da coisa. Havia ainda o ciúme de 
outras cidades bascas, reclamando da quantidade de dinheiro que estava sendo canalizada 
para Bilbao. No final da obra, porém, o ciúme não se limitaria à comunidade autónoma, 
mas se espalharia por outros países, que passariam a ter uma noção diferente do comércio 
artístico em nossos dias. Londres, com a Tate Modem, seria apenas um exemplo. O caso 
mais sério é o da própria Big Apple, que roeria as unhas e encomendaria ao mesmo Gehry 
uma maquete para outro Guggenheim em Manhattan, para não ficar por baixo, como se uma 
possível obra-prima substituísse outra, efetivada. Mas vale observar que a referência tomada 
por Nova York está na cidade basca, isto é, numa espécie de periferia.

O arquiteto conseguiu que a própria relação dos bilbainos com sua cidade mudasse. Claro, 
sempre haverá quem prefira destacar a qualidade e variedade da cozinha basca, com toda a 
razão, mas isso em função do Museo. Quer dizer, contra ou a favor, mas nunca sem o 
Museo. Seus promotores só não acertaram 100% porque a margem deve estar ao redor de 
140%. O Guggenheim-Bilbao, movido por cerca de cem funcionários, tornou-se local de 
peregrinação interna e externa, transformando a cidade num polo turístico inusitado.

De acordo com informações do museu, este provocou o surgimento de 8.899 empregos 
indiretos, numa cidade com 300 mil habitantes e cerca de 1 milhão na área metropolitana. 
Entre outubro de 98 e dezembro de 99, 87% de 1.265.000 dos visitantes estiveram em 
Bilbao especialmente para ver o Museu. Desde a inauguração, 2.625.000 pessoas foram 
conhecer as peripécias de Gehry, que, nos seus 28 mil metros quadrados contém uma síntese 
das tendências artísticas do século 20: naquele ângulo observa-se uma citação de Mondrian, 
um pouco mais abaixo, está Malevitch, enquanto ao lado insinua-se a presença de Bracque, 
etc.

Sim, um problema é que o edifício-escultura rivaliza com, quando não esmaga totalmente 
uma obra nele exposta, mas isso não é motivo para que se insista no lugar comum segundo o 
qual o Guggenheim-Bilbao só tem interesse quando visto de fora. Quem pensa assim perde a 
experiência estética rara dessa gigantesca instalação fixa proposta por Gehry. Caminhar 
pelos corredores e salas dispostos de tal forma que os pontos cardeais ficam anulados, 
implica súbitas revelações como as acima mencionadas e um diálogo constante com as obras 
expostas, que podem ser vistas de cima, de baixo, de lado e de pontos distantes, em parte ou 
integralmente. O acervo em formação está voltado para a arte contemporânea. Mas acima 
disso, a volatilidade sugerida pelo espaço interno e o desenho, aliados à globalização, 
indicam que o Museo produz seu próprio acervo, do qual a cidade, Nova York, São Paulo,
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Veneza e o próprio público (muitos vão até lá, passam algum tempo no Guggenheim e 
partem - para eles, o overbook é o acervo) fazem parte, numa mirada para o que virá, seja o 
que for. E isso é único.

O escritor e professor universitário Jon Kortazar concorda que a experiência é não 
somente rica, como também renovável, o que é típico de qualquer obra de arte digna do 
nome. Ele perdeu a conta de quantas vezes visitou o Guggenheim, que chamou, num artigo, 
de A Catedral de Titánio. Gehry se baseou inclusive nos templos monumentais e em Le 
Corbusier. Esse pastiche grandioso tem um ponto importantíssimo no átrio, onde há a peça 
na forma de cálice que resulta numa espécie de púlpito onde ninguém faz sermão, mas pode 
passar livremente quando circula no piso superior. “É um púlpito democrático, usado pelo 
público”, na opinião do diretor do Museu, Juan Ignacio Vidarte, enquanto Kortazar chama 
atenção para o diálogo obtido por Gehry entre a parte de dentro, o fora e os arredores do 
edifício. Apesar da forma inspirada, como se tomou habitual, no peixe (o movimento 
sugerido pelas linhas externas sugerem, como disse Richard Serra, um cardume, ao qual 
acrescento a palavra arisco) e ainda parece um navio como os construídos nos tradicionais 
estaleiros de Bilbao, o Museu não destoa, integra-se à paisagem urbana. Como assinalou 
para o repórter o ex-presidente português Mário Soares, que fazia sua primeira visita ao 
Guggenheim, aproveitando para comparar o gênio criativo de Gehry ao de Niemeyer e o 
premiado museu de Niterói.

A integração é reforçada pelo tom pastel das pedras e pela qualidade camaleônica do 
titánio, que muda de tonalidade conforme a luz: por momentos, todo o edifício parece ter 
sido feito de pedra maleável, ou só de metal. Como uma velha catedral, parece que o 
Guggenheim sempre esteve ali - e a cidade completou 700 anos em 2000. Kortazar fala mais 
sobre o aspecto catedralesco do Museu: “Dizem que as catedrais modernas são o estádios 
de futebol, porque é para eles que as pessoas vão. mas as catedrais de alta cultura são os 
museus.” E, prosseguindo, observa que a melhor forma de visitar essa catedral é estar 
acompanhado. Ele é o primeiro a dar o exemplo, dizendo que nunca entrou sozinho no 
edifício, vai com a mulher, filhos ou amigos, assumindo o papel de Virgílio, o guia do Poeta 
na Divina Comédia

Para ele. isso faz parte da dimensão socializada do museu, que permite do seu interior uma 
vivência diferente da cidade que gira ao seu redor, estabelecendo assim uma relação entre a 
arte cosmopolita de Gehry e o que ali está à mostra, com a velha Bilbao: “Temos o global e 
o local a um só tempo.” Em um artigo para a revista literária Boletin de Ficciones, Kortazar, 
em tom de brincadeira, explica qual é o resultado do Museu, não só para a cidade, como 
para toda a região: “A última definição do País Vasco o converteu numa grande megalópole 
(szc). Os otimistas assinalam que se pode visitar o Museu Guggenheim pela manhã e jantar à 
noite” em alguma outra parte do país. Isso implica a condição tanto do Museu quanto da 
arte como espetáculo - o senso de Gehry para a peformance e indiscutível, o que toma suas 
obras verdadeiras festas para a massa - e nisso mais uma vez coincidem com os objetivos 
das catedrais, onde também vive-se o espaço.

Mas tanto Kortazar quanto Merino torcem o nariz para o que julgam um exagero do 
espetacular: a recente exposição de motocicletas que seguiu para Bilbao depois de ter sido 
apresentada em Nova York. Na capital basca, a mostra foi montada pelo próprio Gehry e no 
movimento conseguido pelo artista Kortazar vê o que há de melhor, enquanto o gozador 
Merino observa apenas que pelo menos muitos motoqueiros devem ter ido a Bilbao para ver 
a história dos seus objetos preferidos, acompanhadas de fotos dos ícones de consumo do
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século: Brigitte Bardot, Marlon Brando, etc. Merino é irredutível e irónico, enquanto 
Kortazar até admite um possível preconceito em relação à deslumbrante exposição de 
motos, acompanhadas de informações sobre fatos históricos maiores e menores ao longo da 
evolução dos modelos. Para ele, desenho não é arte, e sim espetáculo, o que levaria a uma 
discussão sem fim. Aliás, o próprio Gehry já colocou parâmetros para que não confundam 
sua arte impura com mera fantasia: “Não gosto da beleza a partir do momento em que ela 
ignora a realidade por completo, como se fosse a Disneylândia. é um tipo de sucedâneo da 
beleza. Em algum sentido ignora a realidade, diz que não há sujeira, não há problemas, tudo 
está bem, se passar algum tempo...”

O artista plástico Jorge Guereno destaca a síntese das vanguardas conseguida por Gehry, 
mas também não gosta das motos, enfim parte do marketing democrático do Museu. E, 
enquanto Kortazar enfatiza a relação cidade-museu, o pintor prefere primeiro chamar 
atenção para o acesso ao que se faz na capital do mundo, agora aberta para os artistas 
locais, com possibilidades imprevisíveis. Mas lembra que a obra é resultado de uma vontade 
político-económica bem calibrada com a cultura, e isso num local atormentado pela ameaça 
terrorista da Eta, que não dá sossego para ninguém - a retomada dos ataques e 
manifestações já estava assustando visitantes em potencial. Segundo Guereno, o mercado de 
arte é prejudicado porque as pessoas evitam qualquer ostentação de poder aquisitivo para 
afastar ameaças de sequestro. Nesse clima, o Guggenheim surge como nota de delicada 
civilidade. Museus antigos, que criaram caso por causa da verba para a construção do novo 
marco agora se beneficiam da sua complicada existência. O Museu de Belas Artes começou 
a ser visitado, tomando-se também parte do acervo, pois a obra de Gehry, estendendo 
ramificações virtuais, fez as pessoas lembrarem que a coleção ai, embora pequena, é 
primorosa: há flamencos, um raro Gauguin na Espanha, Greco. Murillo, Zurbarán dos 
magníficos bodegones. etc. Mas, sobretudo, dois quadros de Velázques, o que, não fosse 
pelo Guggenheim. já justificaria uma visita a Bilbao. O Belas Artes está passando por 
reformas, para ajustá-lo ao circuito multinacional.

Nesse sentido, Merino, com prática na administração cultural do governo, crítico bastante 
para ver cinco vezes a mostra do artista italiano Clemente a fim de concluir que estão 
vendendo gato por lebre, imagina a relação de todas as artes, da literatura à música, 
passando pelo Museu, o fenômeno artístico que alterou a paisagem e revelou Bilbao tanto 
para estrangeiros como para os próprios bilbaínos, exaltando e ao mesmo tempo diluindo 
um pouco a forte tendência nacionalista. E grifa a palavra qualidade, colocando-se na 
divergência em relação a obras apresentadas ali. Espinafra tanto Clemente como artistas 
bascos que tiveram seus trabalhados apresentados no Museu. Para ele, e para a educadora e 
ficcionista Yolanda Salanova, a boa qualidade educa, mas Clemente está em outra clave e o 
Museu é seu lugar natural. Se ele não busca o agradável e a qualidade convencional, abre 
caminhos para melhor apreensão das tensões do século. Como disse Gehry a Merino, o 
Museu deve estimular a variedade: “Vimos exemplos de museus construídos como modelo 
de uma flexibilidade ótima e quase infinita, como é o caso do Centro Beubourg. O que 
ocorreu foi que no correr do tempo essa flexibilidade não se manteve e, lentamente, perdeu 
a flexibilidade até converter-se em um museu rígido.” Em outras palavras, transformar o 
Museo em museu, convencionalizando-o, será destruí-lo.

O que tem a ver com expectativas e o que se fará com ele, pois três anos são muito pouco, 
tanto no terreno da arte como no aspecto urbanístico. Fala-se que a “moda” Guggenheim 
deve durar uma década. E depois? É esta a pergunta que se faz Pablo Otaola Ubieta, diretor-
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A arte da administração

geral da Ria-2000, empresa responsável pelo projeto de reurbanização das margens salgadas 
do Nervión.

A saída encontrada há mais de dez anos mostrou-se eficiente e até mágica, no seu 
concerto de sorte e chute a gol. Sabia-se que o lugar escolhido para o novo museu seria 
Salzburgo, mas a coisa estava parada e, pela sequência, o Guggenheim não devia interessar 
muito aos austríacos. Uma comissão bilbaína tratou de fazer contato com a sede da 
instituição em Nova York e tudo rolou de acordo, como as peças de um quebra-cabeças que 
se juntam. Otaola considera fundamental a pergunta sobre o que será depois da polêmica 
inicial e do êxito surpreendente, que fechou a boca da oposição: a situação económica 
melhorou e o desemprego está em 14%, bem mais aceitável na Europa. A pergunta também 
pode surgir de forma bem humorada e ao mesmo tempo sombria, como nos quadrinhos do 
iniciante Julen, de 18 anos, que criou uma história sobre os símbolos da cidade pós- 
modema. Nela, o Museu aparece como oportuna pista de skate, enquanto dentro do metrô 
de última geração, algo devora os habitantes. Evidentemente, ninguém é capaz de responder 
à interrogação plantada por Gehry no coração de repente universal de Bilbao.

Esta é uma piada dos tempos da ditadura militar brasileira: um agente da polícia política 
indicou a presença de um livro de Marx na estante de um escritor como prova de que este 
era comunista e, portanto, subversivo. O escritor respondeu com uma pergunta: “Então, se 
tenho um livro sobre astronomia quer dizer que eu sou estrela9” A anedota, sobre 
associações óbvias e vazias seria perfeitamente compreendida pelo diretor do Guggenheim 
de Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, 44 anos, com formação em direito e economia, mais pós- 
graduação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Desde 1992 está envolvido no 
gerenciamento do projeto. Para ele. começa a ocorrer com os museus na Europa, seguindo 
práticas norte-americanas, o que aconteceu há anos com instituições médicas, que, por 
princípio, “deveriam” ser dirigidas pelos médicos, como se um grande cozinheiro fosse 
necessariamente o melhor gerente do restaurante.

Vidarte lembra a novidade que é a constituição do Museu, um vinculo entre o governo do 
País Basco, o Guggenheim de Nova York e entidades privadas, como parte do desafio para 
um homem de cifras e projeções, que é dirigir uma instituição que sobrepõe o lúdico ao 
“prático”, sem poder prescindir do chamado mundo objetivo. Vidarte, cujo nome em basco 
significa caminhos cruzados, explica a condição do Museu e como se desdobra para 
comandá-lo: “A partir da origem, sua vocação é internacional, ele está aberto ao mundo, do 
ponto de vista de seu conteúdo e do público.” Fazendo parte de uma constelação - há outro 
museu em Veneza e uma sala de exposições em Berlim a difusão e orientação é 
“naturalmente” aberta (a expansão da cadeia incluiria a idéia de uma filial do Guggenheim na 
América Latina, talvez no Brasil, mas tudo ainda é muito incipiente). Além disso, o fator 
arquitetônico, fundamental, não surgiu do acaso: “Desde a origem pretendeu-se que o 
edifício tivesse uma singularidade arquitetônica comparável à qualidade do seu conteúdo.” 
Essa linha vai contra a concepção de que instituições semelhantes devem ser neutras com o 
objetivo de permitir o destaque das obras apresentadas e aí está apenas um dos pontos da 
polêmica:

“Nós partimos do ponto de vista oposto, acreditamos que a arquitetura é uma arte plástica 
a mais, portanto um museu dedicado às artes plásticas do nosso tempo não pode deixar de
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lado a arquitetura como um referente Além disso, não acreditamos que seja necessariamente 
certa a premissa de que as artes plásticas estão melhor expostas quanto mais neutras e 
monótonas sejam as salas onde se encontram. Nós entendemos que a arte precisa de espaços 
que dialoguem com ela, e um museu, sobretudo dedicado às obras deste século, deve ter 
uma versatilidade de espaços que permita a grande variedade de formatos e de meios em que 
se expressam os artistas dos nossos dias E, portanto, um museu desse tipo deve ter salas 
que possam conter esculturas de 170 toneladas, como a de Richard Serra (A Serpente, de 
Serra, “corta” o grande salão do Guggenheim-Bilbao) e ao mesmo tempo salas onde se 
possam observar coisas delicadas, desenhos minimalistas, não?”

Outro desafio gerencial, acrescenta Vidarte, é que o museu pretende orientar sua 
mensagem para o grande público. Segundo ele, isso não significa que se busque o espetáculo 
pelo espetáculo. A orientação é levar em conta os visitantes na hora de fazer a programação 
geral e seus serviços, que incluem um disputadíssimo e fino restaurante da cozinha basca - 
às vezes as reservas devem ser feitas com um mês de antecedência, avisa Nerea Abasolo, 
responsável pelo setor de comunicações. Nesse sentido, outro ponto que provocou criticas 
negativas no início foi a escultura de Jeff Koons (ex-marido da pomoatriz Cicciolina), o 
Puppy, um gigantesco cãozinho cujo corpo é formado de flores que mudam conforme a 
estação. O apelo popularesco é forte. Para muita gente, pareceu um contra-senso diante da 
“obra” Gehry. A peça deveria ser exposta temporariamente, no entanto, o apoio popular foi 
tão convincente que acabou ficando por ali, na frente do edifício e hoje é um divertido 
símbolo de Bilbao. De acordo com Vidarte, o bonito fox-terrier de Koons também ajudou a 
resolver um problema. Diante da grandiosidade cintilante do barco de titânio (sem popa nem 
proa, porém), ficava difícil encontrar escultores prontos a aceitar o desafio de ter uma obra 
colocada ali, o que não fez a menor diferença para Koons, pois não há competição com 
Gehry, há um diálogo distorcido e rico entre as duas esculturas: uma obra altera a referência 
da outra, permitindo a abertura crítica e a convergência do erudito com o chamado popular 
- Puppy é uma criação que lembra as composições hortifrutigranjeiras de Arcimboldo. E o 
Museu, não lembra por acaso uma trouxa de celofane?

E a Capela Sistina, não é, também, um espetáculo9 E a arquitetura no âmbito da 
comunicação de massas9 E as catedrais9 Vidarte concorda com Kortazar dizendo que os 
museus se associam hoje, no aspecto social, ao que as catedrais significavam para as pessoas 
durante a Idade Média. “São evidentes manifestações de determinados projetos, mas 
também eram centros de peregrinação, onde as pessoas visualizavam suas aspirações e hoje 
com os museus começa a ocorrer um pouco disso. Este museu é de algum modo, na sua 
forma, um tanto catedral, vem gente de todo o mundo para visitá-lo. Creio que o Museu, 
sobretudo os seus espaços mais públicos, fimdamentalmente o átrio, tem essa qualidade 
arquitetônica das catedrais, com espaços que podem levar as pessoas a se encontrarem 
consigo mesmas.” E ao desencontro também, pode-se acrescentar, nesse edifício que, se por 
fora menciona uma natureza morta de Morandi, por dentro é mais uma garrafa de Boccioni, 
ou ainda uma versão da gruta que se projeta para o alto em forma brancas de fumaça 
evoluindo - o volátil faz lembrar a durabilidade do registro primitivo de Altamira, não longe 
de Bilbao, incorporando-a ao acervo. “Não há uma perspectiva única, a perspectiva sempre 
muda, não?”

Vidarte chama atenção para um aspecto “antitético” do Guggenheim-Bilbao. A entrada, 
passando pelo Puppy, dá-se por uma grande rampa no sentido descendente e não 
ascendente, como é de costume nos templos e outros museus. Portanto, de acordo com a



283

concepção de Gehry, o convite feito às pessoas é para que elas desçam, o que já propõe a 
mudança no relacionamento entre elas, a escultura e o espaço interior.

A direção do museu tem, segundoVidarte, claramente definida a diferença entre as 
atividades culturais da instituição e a questão do orçamento, inovadora na Europa, 
implicando a gestão e a captação de recursos que garantam a manutenção, articulada com o 
apoio dispensado pelas empresas privadas e indivíduos na forma de patrocínios, mais a 
venda de produtos, cobrança de ingressos, etc. “Temos uma estrutura orçamentária na qual 
o Museu funciona com um aporte de subvenção pública para o funcionamento ordinário da 
ordem de 25%; os 75% restantes provêm da nossa própria gestão, pela via de captação de 
apoio corporativo, dos bilhetes de ingresso, da venda de produtos, etc.” Hoje, com menos 
de três anos de atividade, o Museu já produziu recursos suficientes para quase pagar o 
investimento inicial. Por tudo isso, vale levantar uma questão tanto provocadora quanto 
oportuna: as idéias teriam vingado se estivessem nas mãos de um grupo de intelectuais e 
artistas? Sem fazer pose e com a objetividade dos homens de negócios, Vidarte responde 
usando um monolíssabo: “Não.” E às críticas sobre a exposição de motos, pergunta por que 
não apresentá-la, se é uma peça simbólica do século 20? Na verdade, a motocicleta é versão 
mecanizada do caubói mitico. A motocicleta impraticável criada para o filme Easy Rider faz 
parte da coleção exposta, como a impossibilidade do herói no deslocamento incessante.
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ANEXO 4
Ilustrações
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Guia das ilustrações

1. Frank O. Gehry como Frankie P. Toronto

2. A casa de Santa Mônica

As ilustrações foram tiradas dos seguintes livros: Frank O. Gehry, de Kurt W. 
Forster, Frank O. Gehry - The Complete Works, de Francesco Dal Co e Kurt 
W. Forster, e Guggenheim Bilbao, publicação do museu basco.

3. Aspecto da casa de Santa Mônica: o dentro-fora

4. Maquete do edifício com “binóculo”

5. Ginger and Fred

6. O Guggenheim-Bilbao

7. O átrio do Guggenheim-Bilbao: vertigem para o alto

8. A Serpente, de Richard Serra, no “ventre da baleia”

9. Moses, de Jean-Michel Basquiat

10. Puppy, de Jeff Koons
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