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 “ La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer.” 

 

Balzac 

 

 

 

‘’Entre a ilusória ficção histórica e os cartapácios inanimados da historiografia existe uma terceira via: 

esmerilhar o acontecido até que se desprenda dele a emoção congelada pelo tempo.” 

 

Alberto Dines 



 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho, realizado sob o viés da Literatura Comparada, analisará a biografia de 

Balzac, escrita por Stefan Zweig, tendo como problemática principal a relação entre 

biógrafo e biografado. Além disso, a biografia não será vista apenas como um simples 

retrato da vida, mas como uma possível narrativa em que os espaços vazios poderão 

ser preenchidos pelo autor. Dessa forma, identificarei e estudarei os possíveis reflexos 

entre os envolvidos nesse complexo processo. O papel do narrador, transitando ora 

como personagem, ora como autor, é considerado peça fundamental entre o ficcional 

e o real, pois é através dele que ocorrerá a (re)construção de uma vida, trazendo à 

luz interpretações e eventuais compreensões. Nesse dinâmico mundo imaginado, 

produzido em um envolvente processo de criação, biógrafo/narrador, biografado, 

personagens e narrativas serão todos essenciais. A análise proposta neste trabalho é 

construída a partir da tradução francesa da obra, originalmente em alemão, conhecida 

como Balzac le roman de sa vie, publicada postumamente em 1950. O suporte teórico 

escolhido para tal análise será constituído pelos autores François Dosse, Sergio Vilas 

Boas, Paulo Rónai e Sigmund Freud.  

 

Palavras-chave: Balzac, Stefan Zweig, Biografia, Estudos Literários, Literatura 

Comparada.   

 

 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work, carried out under bias of comparative literature, will examine the biography 

written by Stefan Zweig about Balzac, having as main problem the relationship 

between the biographer and the artist. The biography in this work is not seen as mere 

reflection, but as the void to be filled, and I will identify and analyze the possible 

reflections between author/artist. The role of the narrator as a keystone between the 

fictional and the real, is considered a keystone in the reconstruction of a life, bringing 

to light the interpretations and eventual understandings. In this dynamic imagined 

world, biographer and narrator, biographed, characters and narratives are all 

essentials. 

For this, the analysis proposed in this work will be built from the work Balzac le roman 

de sa vie. The authors chosen as theoretical support was François Dosse, Sergio Vilas 

Boa, Paulo Rónai and Sigmund Freud. 

 

Key words: Balzac, Stefan Zweig, Biography, Literature Studies, Comparative 

Literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RÉSUMÉ 

 

Ce travail, réalisé sous le biais de la Littérature comparée, a pour but d’analyser la 

biographie de Balzac écrite par Stefan Zweig, ayant comme problématique principale 

la relation entre le biographe et le biographié. En outre, la biographie ne sera pas prise 

tout simplement comme un portrait de la vie mais comme un récit possible, dans lequel 

les espaces vides pourront être remplis par l’auteur. De cette façon, j’étudierai et 

j’identifierai les possibles reflets entre ceux qui sont concernés dans ce processus bien 

complexe. Le rôle du narrateur, qui se présente soit comme personnage, soit comme 

auteur, sera aussi pris comme une pièce fondamentale entre le fictionnel et le réel, car 

c’est à travers lui qu’il y aura lieu la (re)construction d’une vie mettant à jour les 

interprétations et les compréhensions éventuelles. Dans ce monde dynamique 

imaginé, produit dans ce processus séduisant de création, biographe/narrateur, 

biographié, personnages et récits seront tous essentiels. L’analyse proposée dans ce 

travail est opérée à partir de la traduction française de l’œuvre, produite en allemand, 

connue comme Balzac le roman de sa vie, publiée à titre posthume en 1950. Le 

support théorique choisi pour cette analyse se constitue des auteurs tels que : François 

Dosse, Sergio Vilas Boas, Paulo Rónai et Sigmund Freud. 

 

Mots-clés: Balzac, Stefan Zweig, Biographie, Études littéraires, Littérature comparée 
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Como o fictício e o imaginário fazem parte das disposições antropológicas, existem também na vida 
real e não se restringem à literatura.  

Mas o que caracteriza a literatura  
é a articulação organizada do fictício e do imaginário. 

 
Wolfgan Iser 
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INTRODUÇÃO 

Durante o processo de construção desta tese, que começou em 2016, 

no período de setembro de 2018 a março de 2019 tive a oportunidade de passar 

uma temporada na Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), onde fui 

recebido pelo laboratório ALTER, sob a responsabilidade da professora Maître 

de Conférence Hélène Laplace-Claverie, para aprofundar meus estudos e 

pesquisas sobre Stefan Zweig e Honoré de Balzac. Financiado pelo Programa 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da CAPES, esse estágio doutoral foi 

uma oportunidade ímpar de entrar em contato com outros pesquisadores, de 

participar de alguns eventos no exterior, bem como de acessar documentos e 

arquivos de diferentes instituições e bibliotecas. 

Na França, visitei os lugares preferidos de Stefan Zweig em Paris, além 

de me dedicar ao estudo e à compreensão do homem, escritor e personagem 

Balzac, no cenário principal da Comédia Humana.  

Além disso, segui os passos do escritor Stefan Zweig em sua terra natal, 

a Áustria, terra de grandes músicos como Mozart, Beethoven, Brahms e 

Schubert, de pintores como Klimt, de Freud, local onde viveu a família real dos 

Habsburgos, uma das casas reais mais importantes da Europa, do século XIII ao 

XIX.  

Ao visitar Viena, cidade onde nasceu e viveu Stefan Zweig, foi-me 

impossível não sentir a presença do escritor em cada esquina. Aos que tiveram 

a oportunidade de ler a autobiografia do autor, um de seus últimos livros 

finalizados no Brasil, a capital austríaca nos transporta imediatamente para o 

cenário descrito por Zweig, atmosfera daquela Viena de antes da Primeira 

Guerra Mundial.  

Apesar de toda a modernidade, barulho dos carros e a multidão de 

turistas na rua com seus smartphones registrando cada detalhe da cidade, 

insistir em nos trazer para o presente, é preciso, apenas, dedicar alguns minutos 

sentados em um banco nos jardins que se encontram na Rathausplatz (prefeitura 

da cidade) e calmamente observar os vienenses passando, para imediatamente 

sermos transportados àquela Viena efervescente, repleta de glamour dos 

tempos de juventude de Stefan Zweig. A sua essência ainda se encontra ali, em 

cada repartição pública, no Burgtheater, no Café Landtmann. Cidade de luz e de 
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sombras, porto seguro do autor, ela representa perfeitamente o espírito vienense 

de Stefan Zweig, como podemos observar no trecho a seguir: 

 

Ao tentar encontrar uma definição prática para o tempo antes da 
primeira Guerra Mundial, no qual me criei, espero acertar dizendo: foi 
a época áurea da segurança. Tudo na nossa monarquia austríaca 
quase milenar parecia estar fundamentado na perenidade, e o próprio 
Estado parecia ser o avalista supremo desta estabilidade. (ZWEIG, 
2014, p.19) 
 
 

 Além de Viena, o autor morou em Salzburgo, cidade situada no centro-

oeste do país, fronteira com o estado alemão da Baviera. Ali, em meio ao inverno 

austríaco, pude conhecer sua última morada na Áustria.  

Zweig comprou uma casa em local reservado da cidade, longe de todo 

o burburinho turístico, porém, com uma visão espetacular das montanhas e de 

todo o centro histórico. Como está localizada em um dos pontos mais altos de 

Salzburgo, ele e sua primeira esposa, Friderike, tinham uma visão panorâmica 

da cidade, bem como avistavam a Fortaleza de Hohensalzburg com seus mais 

de novecentos anos de história. Localizada no alto da colina conhecida como 

Kapuzinerberg, bem em frente à Igreja dos Capuchinhos, do século XVI, o local 

possui uma mistura de melancolia e tristeza, proporcionando aos corajosos que 

enfrentam toda a subida a pé uma experiência de introspecção e reflexão. 

Ao longo do caminho, estações da Via Crucis acompanham os mais 

preparados fisicamente na difícil tarefa de chegar até o ponto mais alto do monte. 

O barulho das folhas ao vento, de alguns pássaros que sobrevoam o local, assim 

como todas as imagens ao redor dão ao local uma atmosfera dramática, quase 

sepulcral. Ao final da caminhada, chega-se, mais precisamente, ao ponto onde 

se encontram o calvário e a imagem de Jesus crucificado. Bem à sua frente, 

enxergamos a casa amarela. Foi ali, no número 5 Kapuzinerberg, que morou o 

autor, de 1919 a 1935, época em que ainda era casado com sua primeira esposa, 

a também escritora, jornalista, professora e tradutora de francês, Friderike Maria 

Zweig.  

Porém, ao caminhar pela cidade localizada nos Alpes do Leste, fronteira 

com a Alemanha, tive a estranha sensação de não conseguir identificar de forma 

clara e oficial a figura do escritor, diferentemente do que acontece com outro 

ilustre do local, Mozart, que ali nasceu em 27 de janeiro de 1756.  
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Mesmo tendo sido celebrada e admirada por Stefan Zweig enquanto 

vivo, encontrar indícios de sua passagem por Salzburgo não é tarefa fácil. 

Percebe-se a indiferença oficial e até um certo grau de apagamento social do 

nome de um dos escritores mais conhecidos do século XX, que ali se 

estabeleceu de 1919 a 1935. 

Além de sua antiga casa situada no Kapuzinerberg, hoje em dia 

propriedade particular que infelizmente não pode ser visitada, existe também o 

Stefan Zweig Centre Salzburg, local de estudos que possui um considerável 

acervo com fotos, gravuras, cartões postais, discos e informações interessantes 

sobre o autor. Fora do circuito turístico oficial da cidade que é composto pelos 

museus e praças dedicados ao compositor Mozart e pelos cenários do filme The 

Sound of Music (1965), aqueles pontos turísticos relacionados ao escritor são 

pouco explorados e normalmente só chamam a atenção de leitores e estudiosos.  

Além disso, esse apagamento também pode ser identificado nas livrarias 

do centro comercial de Salzburgo. Raramente seus livros são encontrados em 

destaque nas vitrines ou estantes mais visíveis. Em pequena quantidade, os 

exemplares estão quase sempre dispostos em uma área discreta dos 

estabelecimentos. 

 Nem mesmo sua casa anteriormente citada, no alto do Kapuzinerberg, 

possui alguma identificação que faça a ligação do autor com o local. Os mais 

atentos encontrarão apenas um busto do escritor, que chora e observa ao longe 

sua antiga morada. 

Sobre esse apagamento de Stefan Zweig em Salzburgo, a escritora e 

membro da Academia Francesa, Dominique Bona, faz a seguinte afirmação em 

seu último livro intitulado Mes vies secrètes: 

 

Le nom de Stefan Zweig que j’évoquais si souvent à Salzbourg trouvait 
peu d´écho dans la population. Il ne soulevait en tout cas que peu 
d’intérêt quand je parvenais à amorcer l’ébauche d’une conversation à 
son sujet, ou bien tombait à plat. Alors qu’en France il est un sésame 
qui ouvre les cœurs, lance le dialogue et la communication, et est 
même devenu synonyme d’une puissante et mystérieuse fraternité, ce 
nom laissait ici les gens indifférents, sinon méfiants ou hostiles.1 
(BONA, 2018, p.140) 

 
1 Tradução livre: O nome de Stefan Zweig que eu pronunciava em Salzburgo não causava nenhum efeito 
nas pessoas da cidade. Ele apenas despertava um pouco de interesse quando eu iniciava uma conversa 
sobre o autor, ou simplesmente não surtia nenhum efeito no meu interlocutor. Enquanto, na França, é uma 
fórmula mágica que permite a troca entre as pessoas, que nos convida ao diálogo e à comunicação e, até 
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Em relação à Viena, pode-se dizer que esta cidade terá um papel 

importante na vida do escritor judeu, austríaco, humanista e pacifista. Capital do 

império austro-húngaro, que existiu de 1867 a 1918, ela representou o mundo 

da segurança tão celebrado por Zweig. Esse império liderado por Francisco I é 

considerado uma das épocas históricas mais profícuas da Áustria e 

consequentemente deixou marcas profundas na memória de Stefan Zweig, 

como podemos verificar no seguinte trecho de sua Autobiografia: o mundo de 

ontem – memórias de um europeu: 

 

Vivia-se bem, vivia-se facilmente e sem preocupação naquela velha 
Viena, e os alemães do norte olhavam um pouco zangados e 
desdenhosos para nós, para os vizinhos às margens do Danúbio que, 
em vez de serem “eficientes” e manterem uma ordem rigorosa, viviam 
bem, comiam bem, deleitavam-se com festividades e teatros e, ainda 
por cima, faziam música excelente. (ZWEIG, 2014, p.39) 
 
 

Ainda segundo ele, o célebre princípio vienense “viver e deixar viver” era 

a fórmula da felicidade que unia de forma pacifista os cidadãos, pobres, ricos, 

tchecos, alemães, judeus, cristãos, e que perdurará até a entrada do ódio na 

vida das pessoas, logo após a Primeira Guerra Mundial. 

Os filhos da rica elite vienense, da qual Stefan Zweig fazia parte, 

frequentavam os cafés da cidade, eram amantes da ópera e do teatro, liam as 

poesias de Rilke, Schiller, Nietzsche e Strindberg. A sede de saber era a mola 

propulsora dessa juventude, que podia encontrar nas ruas da capital Gustav 

Mahler ou, até mesmo, ser apresentada a Johannes Brahms, fato que ocorreu 

com Stefan Zweig quando ele ainda tinha doze anos de idade.  

A desconstrução da figura do ídolo, figura inatingível aos cidadãos 

comuns, era possível para Zweig e seu colegas, uma vez que, em Viena, uma 

das cidades mais cosmopolitas de sua época, figuras da literatura e do 

pensamento sobre o ocidente do século XIX eram facilmente encontradas na 

rua. Ele e seus amigos tinham o hábito de cortar os cabelos em salões 

frequentados por seus ídolos, com a intenção de subtrair alguma novidade ou 

curiosidade durante a conversa com o barbeiro da “celebridade”. Admirador de 

 
mesmo, se transformou em sinônimo de uma poderosa e misteriosa fraternidade, esse nome quando 
pronunciado aqui deixava as pessoas indiferentes, em alguns casos desconfiadas e até hostis. 
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grandes artistas e escritores, Zweig colecionará, durante sua vida, objetos que 

pertenceram a grandes artistas como Balzac, Flaubert e Beethoven.  

Extremamente cosmopolita, a juventude vienense considerava a França 

como o berço da cultura e das boas maneiras. Admirada por seu savoir-vivre, 

sua cultura e seus movimentos literários, era o país responsável pela difusão das 

luzes, o país que influenciou a maneira de pensar e agir de outros vizinhos 

europeus e de outros continentes. 

Destino certo dos jovens ricos de Viena após concluírem seus estudos, 

Paris era uma escala obrigatória na vida desses jovens. Passar uma temporada 

na capital francesa fazia parte de seu processo de amadurecimento e realização 

da completa felicidade para essa juventude. 

Eis o que afirma Zweig sobre sua temporada em Paris em 1904: 

 

Para o primeiro ano de liberdade conquistada, eu me prometera Paris 
de presente. Só conhecera essa cidade inesgotável muito por alto, em 
duas visitas anteriores, e sabia que quem ali morou durante um ano na 
juventude leva para a vida inteira uma sensação incomparável de 
felicidade. Em nenhum outro lugar era possível sentir, com os sentidos 
despertos, que sua juventude se identifica tanto com a atmosfera como 
nessa cidade que se oferece a todos, mas que ninguém consegue 
explorar em sua totalidade. (ZWEIG, 2014, p.123) 
 
 

Paris se desnudava diante do jovem escritor que procurava não apenas 

a Paris de 1904, mas a Paris de Henrique VI e Luís XIV, a Paris de Napoleão e 

da Revolução Francesa, a Paris de Rétif de la Bretonne e de Balzac, de Zola e 

de Charles-Louis Philippe, com todos os seus cenários, personagens e 

acontecimentos.  

É nesse momento, também, que a paixão por Balzac vai se tornando 

cada vez mais forte. De simples admiração, Balzac torna-se gradativamente um 

objetivo de vida, modelo de trabalho e dedicação a ser copiado. Mais maduro e 

conhecido mundialmente por suas inúmeras obras traduzidas em diferentes 

línguas, Zweig elegerá sua biografia sobre Balzac como um prêmio a ser 

conquistado, um símbolo de prestígio e de coroamento de sua carreira.  

Zweig tornou-se um dos grandes biógrafos de sua época e vai servir de 

modelo aos que se aventurarem na difícil tarefa de mergulhar no mais profundo 

abismo que é a vida humana e eternizar no papel aquilo que foi realizado em 
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vida. Atravessando épocas, o sucesso de suas biografias fará com que o escritor 

seja considerado uma referência na escrita biográfica. 

Consultados durante o processo de reflexão e escrita desta tese, 

escritores e estudiosos foram unânimes ao afirmarem que, ao falar sobre o 

gênero biográfico, é praticamente impossível não lembrar o nome de Stefan 

Zweig.  

Corroborando essa ideia, Dominique Bona2, uma das mais importantes 

biógrafas de Stefan Zweig na França, afirma que, além de sua grande admiração 

pelo autor, para ela, ele é o “maître de la biographie”, devido à clareza de seu 

estilo, sua fluidez ao escrever e sua “art du portrait”. Com todas essas 

características excepcionais, ela o coloca entre os melhores autores que se 

dedicaram a escrever sobre a vida de outras pessoas. 

Profícuo escritor, Zweig deixou para seus leitores uma considerável 

vitrine de personagens criados e biografados por ele. Pode-se destacar a mais 

famosa de suas biografias, na qual ele (re)constrói a imagem da mulher que foi 

a última rainha da França, Maria-Antonieta. Além dela, outras personalidades 

como Joseph Fouché, Maria Stuart, Erasmo de Roterdã, Fernão de Magalhães, 

Américo Vespúcio foram todas resgatadas do esquecimento histórico e 

colocadas novamente à disposição da opinião pública. Através desse gênero 

híbrido, que mescla em sua estrutura a arte da literatura com o factual histórico, 

esses personagens ganham uma nova vida ao passarem pelo crivo do escritor 

austríaco. Porém, mesmo com diversos escritos biográficos reconhecidos 

mundialmente, Zweig vai eleger sua biografia de Honoré de Balzac, chamada na 

intimidade de “o grande Balzac”, como o projeto de sua vida, seu opus magnum. 

A partir desse panorama geral, ressalta-se que a metodologia desta 

pesquisa apoia-se em uma seleção de títulos que visam proporcionar uma 

reflexão teórico-crítica sobre o gênero biografia. Além disso, outros suportes 

como textos ficcionais de Balzac e de Stefan Zweig, suas correspondências e 

diversos documentos como fotos, cartões postais, recortes de jornais e revistas 

 
2 Inicialmente entrei em contato com a escritora Dominique Bona, que ocupa desde 2013 a cadeira de 
Voltaire (cadeira 33) da Academia Francesa, através do site da Académie française (http://www.academie-
francaise.fr/). Aguardando sua resposta, no dia 8 de janeiro de 2019 fui ouvi-la na Librairie Gallimard, 15 
Boulevard Raspail, 75007, Paris, onde ela estava lançando seu novo livro chamado Mes vies secrètes. 
Nesse mesmo dia pude me apresentar a ela que, após os autógrafos, gentilmente dedicou um momento 
para que conversássemos sobre Stefan Zweig e Balzac. Tivemos ainda um outro contato telefônico, no 
qual, mais uma vez, a escritora respondeu a algumas perguntas que posteriormente foram registradas por 
escrito em um e-mail enviado no dia 14/01/2018. 

http://www.academie-francaise.fr/
http://www.academie-francaise.fr/
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serão grandes aliados na construção deste trabalho, em uma perspectiva 

comparatista entre os dois autores, possuindo como ponto de partida a obra 

intitulada Balzac le roman de sa vie, biografia escrita por Zweig durante sua vida, 

mas que será publicada apenas após sua morte. 

No primeiro capítulo desta tese, intitulado “O gênero biografia em 

questão”, é traçado um percurso histórico do gênero biografia, desde a 

antiguidade, passando pela discussão do lugar do gênero na literatura e na 

história. Para isso, foram consultados autores como: Sergio Vilas Boas, Luiz 

Costa Lima, Antônio Cândido, François Dosse, André Maurois, Benito B. 

Schmidt. Ainda nesse contexto, tem-se a análise de diferentes biografias sobre 

o maître do realismo francês, com o intuito de ampliar o horizonte de reflexão 

sobre a vida de Balzac. A definição do recorte utilizado neste trabalho ocorreu 

após a leitura de diversas biografias sobre Balzac, identificando sua relevância 

para os estudos sobre o autor. Dentre essas obras, destaca-se a do húngaro 

naturalizado brasileiro Paulo Rónai, bem como as de André Billy, André Maurois, 

Roger Pierrot, Pierre Barbéris e Ernest Robert Curtius. 

No segundo capítulo intitulado “Stefan Zweig e Balzac: a luta a partir da 

escrita”, o leitor é convidado a mergulhar na história de vida dos dois autores. 

Com vidas marcadas pelo desejo e ambição pessoal de reconhecimento, essa 

temática é discutida no subcapítulo 2.1 “O desejo do outro”, com apoio teórico 

em Freud e Lacan. Em 2.2 “O Brasil na história dos autores”, coloca-se, à luz da 

atualidade, a quase aventura de Balzac em terras tupiniquins, bem como é 

traçado um paralelo com o livro Brasil, um país do futuro de Stefan Zweig, 

evidenciando o importante papel do Brasil como uma possibilidade de 

salvação/futuro para os dois autores. 

O terceiro capítulo, “Stefan Zweig e a sombra de Balzac”, foi totalmente 

escrito durante o período de estágio doutoral (doutorado sanduíche) na UPPA - 

França, sob a coorientação da professora Hélène Laplace-Claverie. Nele, 

identifica-se a relação incontestável entre a França e a atemporalidade de Stefan 

Zweig no país, mais especificamente na cidade de Paris. Além disso, a partir do 

olhar de estudiosos de Balzac, discute-se o silêncio em torno de Balzac le roman 

de sa vie (1950) (Balzac: Eine Biographie,1946), mesmo que essa obra tenha 

sido exaltada durante toda a vida do escritor austríaco. 
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No quarto e último capítulo, intitulado “Autores e personagens em frente 

ao espelho”, realiza-se uma análise do livro Balzac le roman de sa vie, tendo 

Stefan Zweig e Honoré de Balzac diante do complexo jogo de espelhos criado 

pela narrativa biográfica de Zweig. Nela, biógrafo e biografado transitarão no 

limite entre o real e a ficção, onde autores, personagens e suas obras coexistem 

em um mesmo plano. 
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J’éprouve pour Zweig la plus grande admiration. 
Non seulement pour son œuvre romanesque mais pour ses essais et ses biographies. Il est à 

mes yeux un maître de la biographie. 
La clarté de son style, la fluidité de ses récits, son art du portrait le placent au plus haut parmi 

les écrivains qui ont raconté la vie des autres. […] 
Jamais Zweig ne juge (ni d’ailleurs dans ses nouvelles) 

les personnages qu’il met en scène. 
Il veut comprendre. 

Il veut décrypter l’humain. 
 
 

Dominique Bona  
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CAPÍTULO 1 – O GÊNERO BIOGRAFIA EM QUESTÃO 

1.1 O GÊNERO BIOGRAFIA – PERCURSO HISTÓRICO ATÉ OS DIAS 
ATUAIS 

Contar, relatar a vida de alguém, sempre foi uma prática presente na 

história dos homens, porém, para existir e ser considerada como gênero, a 

biografia dependeu da escrita. 

Relatando o percurso de um ser humano desde seu nascimento até sua 

morte, o indivíduo que foi alvo do relato sai da condição de ser humano, 

passando para outro plano, o qual, através da criação artística, irá condená-lo a 

um eterno vagar, percorrendo, muitas vezes, caminhos completamente 

diferentes daqueles que em vida percorreu. Este novo ser biografado visitará 

lugares antes nem sonhados, e sua trajetória, agora (re)construída, possibilitará 

que sua história atravesse épocas e seja revisitada por várias gerações. 

Nas civilizações mais antigas, encontramos textos que podem ser 

considerados biográficos, como as genealogias reais, epopeias, inscrições 

funerárias. Essas primeiras “vidas” relatadas são encontradas na Grécia, onde a 

noção de indivíduo aparece, na Idade Clássica, aproximadamente no século IV 

A.C. A partir desse momento, o gênero biográfico vai se perpetuando ao longo 

das transformações da sociedade e do mundo, se adaptando e correspondendo 

ao sistema de pensamentos e de valores de cada época.  

O chamado modelo clássico, presente da Antiguidade até o século XVIII, 

pode ser definido por normas formais, estruturais, que deixarão a narrativa 

biográfica bem pouco atraente. Em sua maioria, essas biografias são grandes 

apanhados de informações de homens que se destacaram na sociedade, seja 

através da guerra, da política ou da filosofia. Nesse sentido, Vilas Boas (2002, 

p.33) afirma: 

 
Até meados do século XVIII, praticamente não existiam biografias que 
se ocupassem de um único indivíduo. Antes de 1750 elas referiam-se 
amplamente a grupos de vidas postas juntas, sendo agrupamentos 
determinados pela hierarquia e funções sociais ou pela profissão. 
 

 
De acordo com Costa Lima (2007), na Alta Idade Média, período que se 

estende do século V ao século XI, as experiências eram explicadas unicamente 

pela Igreja, levando em consideração apenas seus princípios divinos, partindo 
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da premissa de que toda verdade emanava de algo inalcançável pelos seres 

humanos. Assim, as explicações do mundo e das ideias que não passassem 

pelo crivo da religião eram completamente refutadas. A Igreja, extremamente 

poderosa à época, se mantinha extremamente rígida e não favorável à mudança 

em relação a essa forma de pensar e agir.  

É nessa mesma época que será biografada a vida dos santos ou das 

pessoas que tiveram um destino moralmente virtuoso e que, por isso, poderiam 

servir de exemplo. Esse tipo de biografia, mais conhecido como hagiografia, ou 

ainda, biografia dos santos, tinha como principal função converter os pagãos ao 

cristianismo. Os santos, como figuras exemplares, serviam de ponte entre os 

homens e Deus, na tentativa de restabelecer a “ordem”, mantendo a paz e a 

harmonia no mundo dos homens. 

Até esse momento, a “literatura” possui papéis fixos, está comprometida 

com uma tradição impessoalizada e não corresponde ao eu da pessoa que 

escreve, sendo este apenas intermediário entre o mundo e a voz que fala em 

seu nome. 

 

(...) De toute manière, la personne de l’auteur apparaît pour confirmer 
l’objectivité du texte ; rien de plus. Ses interventions représentent à nos 
yeux la projection textuelle d’une situation. Normalement transmise 
(par chanteur, récitant ou lecteur public) de bouche à oreille, l’œuvre 
poétique médiévale possède un énonciateur concret, visuellement 
perceptible (alors qu’elle-même ne l’est pas), mais qui change, en 
principe, à chaque nouvelle audition. Si l’auteur (peut-être identique à 
l’un des récitants successifs) a fait d’un je le sujet de l’énoncé, ce je 
fonctionne comme une forme virtuelle, dont l’actualisation varie selon 
les circonstances : il est peu vraisemblable que l’auditeur médiéval ait 
pu l’interpréter dans un sens autobiographique… (ZUMTHOR, 1975, 
p.168)3 
 
 

Será a partir do século XII, acentuando-se principalmente nos séculos 

XIV e XV, que os homens vão deixando gradativamente de crer nos dogmas 

divinos como explicação razoável dos fenômenos da Terra, entendendo que a 

compreensão do mundo e das coisas passa pela reflexão individual a partir de 

 
3 Tradução livre: De qualquer forma, a pessoa do autor aparece para confirmar a objetividade do texto; 
nada além disso. Suas intervenções representam a nossos olhos a projeção textual de uma situação. 
Normalmente transmitida (por cantor, recitador ou leitor público) de boca a boca, a obra poética medieval 
possui um enunciador concreto, visualmente perceptível (enquanto ela própria não o é), mas que muda, em 
princípio, a cada nova audição. Se o autor (talvez idêntico a um dos recitadores sucessivos) fez de um eu 
o sujeito do enunciado, este eu funciona como uma forma virtual, cuja atualização varia de acordo com as 
circunstâncias: é pouco provável que o ouvinte medieval pudesse interpretá-lo em um sentido 
autobiográfico... 
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um complexo conjunto de conhecimentos e crenças pessoais e permitindo a 

abertura de um caminho para admissão da subjetividade.  

Com a flexibilização do eu, marcado por uma pessoalidade explícita, 

inicia-se a problematização da verdade. As palavras da Igreja já não são mais 

suficientes para a explicação das experiências e dos fenômenos. A verdade não 

é mais explicada de forma automática, através da construção alegórica, mas pela 

frequente invocação das experiências vividas. O que é falado só e considerado 

verdadeiro porque o eu, agora consciente de seu papel, o diz. 

No Renascimento, período compreendido entre meados do século XIV e 

fim do século XVI, ocorrerá um movimento na tentativa de manter a harmonia 

dos esforços humanistas e eclesiásticos, evitando o choque entre esses dois 

setores intelectualmente fortes. Pouco a pouco, as hagiografias são deixadas de 

lado, e inicia-se o registro da vida de artistas e de alguns escritores. Neste caso, 

o modelo adotado para o registro da trajetória de cada um desses heróis será 

um modelo extremamente organizado, de maneira a elevar o escolhido a um 

patamar de exemplo político, religioso, moral e, até mesmo, a incitar uma 

reflexão mais geral sobre o sujeito. Ainda fortemente influenciadas pela verdade 

teológica, são estabelecidos padrões extremamente rígidos para a chamada 

belas-letras. Para isso, recorre-se ao mundo antigo (imitatio dos antigos), com o 

propósito de conter e controlar os produtos poéticos que não se sujeitassem a 

modelos socialmente aceitos. 

É importante ressaltar também que, muitas vezes, o trabalho do autor 

era supervisionado por um familiar que agia como censor. Para muitos desses 

familiares, somente as virtudes de seu ente querido deveriam ser deixadas para 

a posteridade. Comprometida com uma pretensa verdade, essa biografia não 

correspondia a um retrato fiel de seu ente querido, mas a uma versão adaptada 

e muitas vezes melhorada daquele. 

 

(...) En biographie nous reconnaissons qu’un homme n’est pas un bloc 
de vertus ou de vices, qu’il ne s’agit pas de porter sur lui un jugement 
moral et que d’ailleurs il ne reste pas le même homme depuis 
l’adolescence jusqu’à la vieillesse. (MAUROIS, 1928, p.35)4  

 

 
4 Tradução livre: Na biografia reconhecemos que um homem não é um bloco de virtudes ou de vícios e que 
não se deve lançar sobre ele um julgamento moral, visto que da adolescência à fase adulta ele não é a 
mesma pessoa. 
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Esse modelo de biografia, que apenas enaltecia os feitos maravilhosos 

do indivíduo, começa a ser questionado. A partir de então, o antigo modelo 

educativo de biografia passa a ser desacreditado, uma vez que ninguém gostaria 

de imitar as atitudes de uma “estátua de mármore” que, apesar de bela, é uma 

representação inerte de algo muito mais complexo em sua constituição. 

Avançando um pouco mais na linha do tempo e chegando ao século 

XVIII, essa figura do herói será duramente contestada, principalmente em virtude 

da soberania da razão propagada pela corrente de Filósofos do século das 

Luzes. Logo, a idealização do herói como um semideus vai aos poucos sendo 

substituída pela imagem (re)criada da vida dos grandes homens. 

Retratados pelos autores (biógrafos) em sua plenitude, esses grandes 

homens serão considerados, nesse processo de criação, detentores de virtudes 

e defeitos como qualquer outro homem. Porém, diferentemente da maioria, 

quando ainda vivos eles foram capazes de realizar algo memorável e de 

relevância e, por conseguinte, deveriam ser biografados. 

No final do século XVIII, e na quase totalidade do XIX, identifica-se um 

modelo biográfico mais realista, também considerado por alguns teóricos como 

romântico. Esse modelo, em vez de se fixar na verossimilhança que remete 

diretamente ao conceito de imitação, vai se lançar no sinuoso caminho traçado 

pela vida social e particular dos indivíduos, levando em consideração suas 

experiências no contexto social, bem como seus dilemas psicológicos.  

O gênero biográfico, nesse momento, vai penetrar mais intimamente na 

vida de seus biografados, tendo em vista a tentativa de esclarecer seus 

segredos. Embora ainda possua embasamento científico, a biografia dessa 

época não consegue se desvencilhar da mistificação do sujeito biografado.  

Em suma, a flexibilização da forma de encarar a representação do 

indivíduo, bem como o rompimento com o aspecto sagrado ligado aos antigos 

manuscritos associado à substituição da reprodução manuscrita monopolizada 

pela Igreja e o surgimento de modernas técnicas tipográficas são fatores que 

permitirão uma maior permeabilidade da literatura no âmbito privado dos homens 

comuns. Esta nova forma de escrita estabelecida por esse novo conjunto de 

valores, diferentes daqueles até então vigentes, será fundamental para a 

modernização da escrita biográfica, afastando-a dos antigos modelos. 
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A partir de então, o contar vidas não mais se encaixa no modelo finito 

preconizado em outras épocas. O quebra-cabeça que se desvela diante do 

biógrafo apresenta muitas peças que não se encaixam perfeitamente. Nesses 

meandros, diversas interferências do âmbito particular e de inconscientes 

coletivos serão fatores que influenciarão a escrita biográfica. Dessa forma, 

responsáveis por recriar vidas no papel, os biógrafos devem estar atentos às 

possíveis interferências, mesmo que sutis, desses ecos pessoais e coletivos na 

narrativa, cabendo somente a ele decidir o que lhe é mais conveniente. 

Nesse complexo processo de criação, um outro elemento deve ganhar 

especial atenção: a presença da subjetividade no relato biográfico. Considerada 

não mais como simples fuga da realidade, ela será vista como algo que 

complementará o sentido, podendo também ser marcada como um contraponto 

à verdade. Essa subjetividade abrirá novas possibilidades, permitindo que outros 

contem os fatos à sua maneira e/ou à maneira dos costumes do tempo em que 

vivem. Mas, afinal, existe apenas uma verdade? Não mais. Com a verdade 

relativizada e um eu pretensamente enganador, a razão torna-se incerta. Diante 

desse panorama, o trabalho do biógrafo passa a ser extremamente complexo, 

pois, ao se dedicar à tarefa de biografar alguém, ele deverá estar ciente de que 

não será uma tarefa fácil. 

 Imerso em um escorregadio corredor escuro, onde uma infinitude de 

portas faz o papel de paredes, ele se guiará apenas tateando suas incertezas.  

Ao caminhar cegamente nesse ambiente, caberá a ele escolher entrar ou ignorar 

os diferentes portais que guardam toda a história de uma vida. O resultado de 

seu trabalho vai depender daquilo que ele conseguir recuperar nesse sinuoso e 

intrincado labirinto de sentimentos, impressões, fatos e realizações. Ilustrando o 

extenuante trabalho do biógrafo, tem-se: 

 
O biógrafo precisa amar suficientemente sua obra para sacrificar-lhe 
um longo período da vida, mas, ao mesmo tempo, tem de estabelecer 
uma distância crítica que lhe permita ir até o fim da identificação com 
um sujeito alheio, capaz de pôr em perigo sua identidade. (DOSSE, 
2015, p.15) 
 

 
André Maurois, em seu livro Aspects de la biographie (1928), afirma que 

o biógrafo moderno, no lugar de pensar em registrar a vida de um “grande” rei, 

de um “grande” ministro, de um “grande” escritor, começa a olhar o sujeito como 
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um homem, de forma simples, sem grandes aspirações. Munido de documentos 

e testemunhos, ele construirá um retrato pretensamente mais fiel daquele ser 

complexo e repleto de idiossincrasias. 

Sem grandes expectativas ou ideias pré-concebidas, o novo biógrafo 

lança-se no processo de construção de seu biografado, como um pintor que olha 

para uma tela em branco, com muito mais dúvidas do que certezas. Conforme o 

retrato vai se descortinando diante de seus olhos, sua criação é retocada 

diversas vezes. Neste processo de recriação, com a preocupação de reconstruir 

algo que se assemelhe àquilo que ele percebe, o artista descobrirá novos fatos 

que o impulsionarão, cada vez mais, em seu processo criativo. 

Ainda segundo Maurois (idem, p.24), o escritor e crítico inglês Giles 

Lytton Strachey, em sua biografia sobre a rainha Vitoria (Queen Victoria, 1921), 

pode ser considerado um dos responsáveis pela difusão de um novo modo de 

biografar. Nesse livro, a construção da personagem é pautada por uma 

interpretação psicológica, muitas vezes desdobrando-se em algo bem-humorado 

e irreverente. Sem julgamentos, sem críticas, Strachey expõe a vida da 

biografada como se fosse um expectador que acompanha sua personagem em 

sua rotina, registrando suas manias e hábitos, o que muitas vezes causa um 

efeito cômico. A atenção aos pequenos detalhes cotidianos vai criar uma imagem 

mais natural e humana da biografada. 

Ao quebrar a divindade do ser biografado, Strachey mostra que o “herói” 

pode ser um homem ou uma mulher comum, ou melhor, qualquer pessoa poderá 

ser transformada em “herói” ou “heroína”. Esse “herói” humanizado de Strachey 

nada mais é do que uma mistura de qualidades e defeitos, fato genuinamente 

humano.  

Porém, a procura de uma perspectiva relativizada não será suficiente 

para caracterizar a biografia moderna, é preciso juntar a ela novos conceitos 

filosóficos como os de Henri Bergson (método indutivo e a intuição como forma 

de vencer o mecanicismo da vida), segundo os quais, através da reflexão 

filosófica, o indivíduo significa sua própria existência. A tudo isso, pode-se 

acrescentar o progresso da física e da biologia com seus estudos sobre os 

átomos e as células, que antes eram considerados indivisíveis. No âmbito 

psicológico, também se acreditava que o caráter humano era algo rígido, 

portanto, havia homens que eram bons e outros maus. 
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A compreensão do indivíduo é muito mais complexa, e nesse momento 

é preciso aceitar o fato de que o homem é um ser que está em constante 

transformação. A imagem dele a ser construída, como em todo fenômeno 

natural, é regida por diferentes momentos e ritmos. 

O mergulho na profundeza do inconsciente, explorado pela psicologia e 

pela psicanálise, bem como o contexto histórico e sociológico serão ingredientes 

fundamentais para a construção de um relato biográfico pautado na unidade do 

indivíduo como um ser único e especial. De um lado, tem-se a objetividade da 

documentação que comprova sua existência, de outro, a relação entre a biografia 

e o personagem, que abrirá espaço para a subjetividade. 

Logo, pode-se afirmar que o movimento de transformação do modelo 

“relato de vida”, tão característico da época antiga e clássica, e sua posterior 

transformação em biografia moderna, tal qual a conhecemos hoje, está baseado 

em três momentos relacionados ao sujeito biografado: individualização, 

dessacralização e interiorização.  

Durante o século XIX, com a ascensão do novo regime, criado pelas 

correntes do Positivismo e do Marxismo, a biografia viverá sob a sombra da 

História, sendo colocada abaixo desta disciplina científica. Se inicialmente o 

gênero biográfico esteve atrelado ao domínio da História, com o passar do tempo 

ele vai se firmando como gênero literário. Será nessa época, também, que a 

história, buscando reconhecimento científico, tomará um rumo oposto ao da 

literatura, deixando clara a negação da narratividade como modelo adequado de 

construção de um relato histórico.  

Considerada gênero menor e atribuída a profissionais não merecedores 

de grande admiração, como jornalistas e escritores mais populares, a biografia 

viverá nesse segundo plano, longe dos holofotes, até as últimas décadas do 

século XX. Segundo o historiador François Dosse (2015, p.15), “um muro tem 

separado o biográfico do histórico, taxando-o de elemento parasita capaz de 

perturbar os objetivos científicos”.  

Ao final do século XX, o chamado modelo moderno vai apresentar novas 

normas de objetividade. A notoriedade de uma pessoa por si só não mais 

interessa. Dessa forma, mesmo a vida mais comum poderá fornecer ao escritor 

um leque de oportunidades para que uma biografia possa ser elaborada. Além 

disso, é nesse momento que ocorrerá a sacralização extrema do indivíduo, 
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proporcionando, dessa forma, um novo despertar do gênero biográfico, que 

também pode ser atribuído a uma reaproximação da literatura com a chamada 

história-narrativa. 

Nos Estados Unidos, mais precisamente na década de 60, o movimento 

conhecido como new journalism promoverá uma maior visibilidade do gênero 

biográfico, misturando o gênero literário ao relato jornalístico. Um grupo de 

jornalistas liderado por Tom Wolfe, Gay Talese, Truman Capote e Hunter 

Thompson será o responsável por usar técnicas de ficção em suas reportagens, 

transformando a narrativa jornalística em algo novo, com características literário-

documentais. 

Em 1980, a biografia começa a ser novamente redescoberta pelos 

literários e acadêmicos. Ainda segundo François Dosse (idem, p.16), “as 

ciências humanas em geral e os historiadores redescobrem as virtudes de um 

gênero que a razão gostaria de ignorar”. 

Essa mudança definitivamente acontecerá em 1985, o ano em que, na 

França, o Livres-Hebdo, ou o hebdomadário profissional das publicações, será 

o único a ter uma seção especializada em biografias, e a pesquisa publicada 

revelou a simpatia generalizada de todos os editores pelo gênero. Nesse mesmo 

ano, “duzentas novas biografias foram publicadas por cinquenta editoras, cujo 

otimismo parece eufórico nesse campo, enquanto nos outros é acentuadamente 

tímido”, ainda conforme relato de Dosse (idem, p.17). 

Essa fase profícua se manterá ativa nos anos seguintes, com um 

crescimento de 66% nos lançamentos de novas biografias, alcançando a 

produção de 1043 livros do gênero em 1999. Tudo isso sem contabilizar as 

inúmeras autobiografias, memórias e confissões. 

Em conformidade com esse renascer biográfico mundial, o panorama 

brasileiro não será diferente. Segundo o historiador brasileiro Benito Bisso 

Schmidt (1997, p.2-22), “o retorno da biografia é um movimento internacional e 

perceptível em diversos países [...] e que, apesar das diferenças historiográficas, 

é marcante em todas elas o resgate de trajetórias singulares”. 

Ainda conforme o autor, no Brasil, o Catálogo brasileiro de publicações 

mostrou que, no ano de 1994, ocorreu um aumento significativo de publicações 

do gênero em relação ao período de 1987. Diversos autores resgatando a 

narrativa biográfica vão escrever sobre a vida de personalidades famosas ou vão 
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fazer ressurgir os indivíduos que haviam sido esquecidos pelo coletivo. Dentre 

os autores brasileiros, podemos destacar Fernando Moraes (Olga em 1987 e 

Chatô, o rei do Brasil em 1994) e Ruy Castro, ganhador do prêmio Jabuti de 1996 

com sua biografia sobre Garrincha (Estrela Solitária – um brasileiro chamado 

Garrincha de 1995 e Carmen – uma biografia de 2005) ou, ainda, o grande 

sucesso de Benjamin Moser, Clarice, uma biografia de 2009. 

Infelizmente, o interesse acadêmico e dos meios intelectualizados não 

acompanhou o sucesso editorial dos últimos tempos. O desinteresse da 

intelectualidade no que diz respeito ao assunto ocasionou uma reflexão crítica e 

uma discussão teórica diminuta, não existindo produção crítica de pensamento 

que ajude a definir os parâmetros de apreciação do gênero. 

O interesse mercadológico da biografia fez com que o gênero biográfico 

refletisse a lógica da sociedade consumidora atual, na qual a exposição 

exacerbada do indivíduo é valorizada, convergindo, dessa forma, para o que 

chamamos de culto às celebridades. 

Quanto ao trabalho do biógrafo, o jornalista e biógrafo de Stefan Zweig, 

Alberto Dines (apud Benchimol, 1995, p.99), afirma, sobre o método zweiguiano 

de criação, que ele não tem nenhum método específico de trabalho, mas “(...) 

uma brutal curiosidade, vontade de saber. Esta é a ferramenta fundamental do 

jornalista, do historiador, do biógrafo”. Ainda segundo Dines, “A historiografia 

brasileira perdeu o brilho e acomodou-se justamente porque no ambiente 

acadêmico a curiosidade intelectual está sendo triturada pelo falacioso saber das 

citações e pelas rotinas, procedimentos e vieses corporativos.”  

 A questão é saber se provido dos dados objetivos e das provas 

documentais, como deveria se comportar o biógrafo em relação à tarefa de 

relatar uma vida. Quais seriam os limites entre o real e o imaginário, história e 

ficção? A biografia, gênero híbrido, deve ser encarada como um episódio 

individual que, por sua vez, está localizado dentro da história da sociedade, não 

podendo desta se dissociar, visto que um necessita do outro, para juntos 

atingirem sua plenitude de sentido. Conforme Candido (1999, p.63), é muito 

arriscado “reduzir a situação histórica a acessório, não lhe dando a devida 

importância na configuração dos fatos que tocam na vida do biografado”. Ainda 

segundo o autor (idem, p.64), o ideal seria a construção de uma biografia que 

funcionasse como instrumento de conhecimento e interpretação, servindo tanto 
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para o estudo da pessoa biografada como da sociedade em que viveu. Dessa 

forma, estabelecendo o equilíbrio ideal entre os dois polos acima mencionados, 

ter-se-ia aquilo que poderia ser chamado de um modelo ideal de biografia. 

Em conformidade com esse hibridismo presente no gênero biográfico, 

Sérgio Vilas Boas destaca: 

 

Acredito que a biografia pode emprestar e tomar emprestado 
ferramentas variadas da História, da Sociologia, da Psicologia, do 
Jornalismo etc. Os campos suplementam-se caso a caso. 
Primeiramente, historiografia é uma das fontes indispensáveis para 
compreender o fazer biográfico, na medida em que contempla 
pesquisa, documentação, interpretação e recursos narrativos. (VILAS 
BOAS, 2002, p.19) 
 
 
 

 Porém, para dar vida ao personagem, elementos e recursos de 

caracterização são usados para descrevê-lo e defini-lo, de certa maneira com o 

intuito de que ele possa ser considerado vivo pelo leitor. Logo, em virtude da 

utilização desses recursos, o leitor tem a impressão de estar diante de um ser 

ilimitado, contraditório e infinito em sua riqueza. 

Para Candido (2007, p.55): 

 

A personagem é um ser fictício – expressão que soa como paradoxo. 
De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não 
existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e 
o problema da verossimilhança (no romance) depende desta 
possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da 
fantasia, comunicar a impressão de mais lídima verdade existencial.  
 

 

Dessa forma, o grande desafio para os autores de biografias é a mescla, 

em seu texto, do não ficcional, ou seja, do documental, com a criatividade. A 

criação do texto narrativo biográfico comportará uma relação entre o ser vivo e 

o ser fictício, manifestada através do personagem criado pelo autor, que nada 

mais é do que a concretização do biografado. Como forma de resolver esse 

complexo problema, criou-se entre o autor e o leitor um pacto. Este pacto, 

defendido por Philippe Lejeune em sua obra O pacto Autobiográfico – de 

Rousseau à Internet (2014), é o engajamento do autor com leitor, associado ao 

compromisso assumido de ambas as partes com a verossimilhança, visando 

estabelecer um contrato de leitura entre os envolvidos. Para que isso ocorra de 
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forma efetiva, esse contrato baseia-se principalmente na relação estabelecida 

entre a tríade autor, narrador e personagem, que é, segundo o autor, o elemento 

que direciona e orienta o “pacto biográfico”.  Parte-se do princípio de que o fato 

de saber se a narrativa é verdadeira ou não pouco importa. Aqui, a identidade 

de quem o assina se sobressai. Além disso, a adequação dos fatos à realidade 

somente pode ser entendida através da própria narrativa, visto que seria 

impossível verificar essa relação fora desse contexto. 

Explorando a subjetividade, gêneros introspectivos, ou seja, aqueles que 

voltam a análise de suas experiências para si mesmo (autobiografia, a biografia, 

o romance autobiográfico, o  diário íntimo, o diário ficcional, a narrativa epistolar, 

e a autoficção), vão recorrer à memória como tentativa de reordenar o mundo, 

recriando, dessa forma, um efeito de real. E, ao se debruçar sobre aquilo que é 

mais íntimo e confessional, essa literatura promoverá uma ligação eficaz entre o 

autor e o leitor. 

1.2 A VIDA DE BALZAC CONTADA POR OUTROS AUTORES: 
DIFERENTES BIOGRAFIAS SOBRE O MAÎTRE DO REALISMO 
FRANCÊS 

Admirada por muitos ao longo do tempo, diversos autores, pensadores, 

críticos literários revisitaram a obra de Balzac, destacando sua importância e 

trazendo à luz sua genialidade. Dentre os autores que escreveram sobre ele, 

podemos citar nomes como: Victor Hugo, Flaubert, Zola, Dostoiévski, Tolstói, 

Gorki, Marx, Engels, Proust, Lukács, Auerbach, Adorno, Blanchot, Barthes, 

Butor. No entanto, alguns estudiosos foram além da reflexão e da crítica literária 

e encararam a árdua tarefa de escrever uma biografia sobre o maître do realismo 

francês. 

Após a escolha de algumas obras, e outras indicadas por estudiosos de 

Balzac na França, encontra-se aqui uma breve exposição sobre as diferentes 

biografias existentes sobre Honoré de Balzac, suas características e 

particularidades. Cria-se, dessa forma, um parâmetro de comparação entre 

essas biografias e a obra principal de reflexão desta tese, a obra de Stefan 

Zweig, Balzac le roman de sa vie (1950).  

 Paulo Rónai (1999, p.13), ao iniciar sua biografia sobre o mestre do 

realismo francês, lança imediatamente, na primeira linha, uma questão: “O 
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conhecimento dos fatos materiais da vida de um artista facilitará realmente a 

compreensão da sua obra?”. Segundo a resposta do próprio autor: “Talvez”, 

porque a biografia vai esclarecer diversos aspectos da criação artística, 

revelando fontes de ideias, indicando inspirações, bem como assinalando, 

também, as marcas deixadas pela passagem do tempo em sua personalidade 

intelectual. 

Referência nos estudos sobre Balzac no Brasil, o húngaro naturalizado 

brasileiro Paulo Rónai (1907-1992) tornou-se famoso no país devido a seu 

trabalho de tradutor, crítico e ensaísta de literatura estrangeira. Rónai é o autor 

da única biografia escrita no Brasil sobre Balzac, assim como o responsável pela 

única tradução para o português da Comédia Humana, obra do autor francês 

publicada no Brasil em 1947. Além disso, ele foi catedrático de francês do 

Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, onde apresentou a tese intitulada Um 

Romance de Balzac: A pele de Onagro, no concurso de admissão ao colégio, 

em 1958. Balzac sempre esteve presente em seus estudos acadêmicos como, 

por exemplo, em 1930, em sua tese de doutorado na Universidade de 

Budapeste, que se chama À margem dos Romances da mocidade de Honoré de 

Balzac.5 

Em seu livro A vida de Balzac uma biografia ilustrada (1999), Rónai 

desvela ao leitor a complexa vida do escritor francês, desde sua infância até sua 

morte. Composta por vinte e três capítulos, essa biografia abrange de maneira 

didática os principais momentos da vida de Honoré de Balzac e os traços mais 

marcantes de sua personalidade.  

Em seu livro sobre Balzac, Rónai promoverá a aproximação do 

personagem, escritor mundialmente conhecido por seus leitores de língua 

portuguesa, de forma simples e precisa, sem que para isso seja necessário a 

desconstrução da genialidade do escritor francês. Será nas mãos do biógrafo 

que o biografado, deformado pelo tempo, esquecido no passado, reassumirá 

suas feições humanas. Humanizado, o personagem se mostrará mais próximo 

dos leitores, despertando a empatia nestes últimos  

 
5 Em 2012, a obra totalmente revisada e ampliada é lançada novamente no mercado pela editora Globo 
(Coleção Biblioteca Azul). Até o momento dessa 4ª edição, estão disponíveis para a compra apenas os 
nove primeiros volumes da coleção, que é composta originalmente de dezessete livros. 
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Ainda segundo Rónai (idem, p.13), “quanto mais pormenores se 

conhecem da existência de um homem genial, mais enigmática se torna a 

essência de sua personalidade artística”. Hoje, tem-se a oportunidade de 

analisar Balzac sem muitos segredos, em virtude da enorme quantidade de 

estudos que já foram realizados sobre sua vida, seus hábitos, suas viagens, suas 

virtudes, seus vícios, seus amores e, mesmo assim, todas essas informações 

não são suficientes para desvendar um gênio como ele. À medida que o gênio 

vai ficando cada vez mais acessível a nosso mundo, mais próximo de nós ele se 

torna, mais facilmente podemos reconhecer em sua imagem a evocação de um 

ente querido, de um amigo. Proporcionalmente, de forma inversa, 

compreendemos cada vez menos seu talento e sua genialidade, fatores que o 

colocam em outro patamar, diferente de nós, simples mortais. Seus segredos 

podem vir à tona, mas não o seu mistério. 

Em suas cento e trinta e três páginas, percorre-se a infância de Balzac 

na Tourraine, sua juventude, seus amores, suas aventuras, seus problemas de 

relacionamento com a mãe, suas eternas dívidas, sua paixão pelo trabalho, sua 

excentricidade e suas frustrações. Se o tempo o colocou em um patamar 

inatingível, Balzac biografado por Rónai ganha um tom mais familiar e mais 

acessível a todos. 

Nesse espectro mágico e misterioso, esse livro traz informações 

essenciais e diretas àqueles que desejam conhecer o mundo de Balzac de 

maneira simples, sem necessidade de ser um profundo conhecedor da literatura 

francesa. 

 
A adição de todos esses elementos, e de outros mais, já descobertos 
ou por descobrir, não dá uma soma igual a gênio. Não por ter sido tudo 
isso, mas apesar de tê-lo sido, foi que Balzac criou A Comédia 
Humana, a maior fusão já conseguida da literatura com a vida real. O 
conhecimento da existência do autor não desvenda o misterioso 
porquê desta realização; serve apenas para aumentar o assombro do 
espectador, para incutir-lhe um terror quase religioso perante o 
irracional. (idem, p.15) 

 

Alguns capítulos chamam a atenção, dentre eles os que vão tratar da 

relação de Balzac com sua família como, por exemplo, o Capítulo 3 – A herança 

paterna, e o Capítulo 4 – Mãe e Filho. Neles, Rónai traça um paralelo entre 

Balzac, Bernard-François (pai) e Laure Sallambier (mãe). De seu pai, filho de um 

modesto lavrador do Sul da França, cujo nome de família era Balssa e não 
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Balzac, o jovem Balzac vai herdar o lado excêntrico de sua personalidade, com 

várias manias, além de uma grande curiosidade intelectual. Como seu pai, 

Honoré apresentará uma capacidade extraordinária de memória. 

Sua mãe, Anne-Charlotte-Laure Sallambier, filha de um diretor de 

hospitais de Paris, fazia parte da pequena burguesia parisiense. A diferença de 

idade entre Laure e seu marido era de 32 anos, o que poderia explicar, em 

grande parte, sua insatisfação matrimonial e a atmosfera nem sempre alegre 

dentro de casa. Ambiciosa, estressada e sonhadora, ela se mostrava 

constantemente infeliz com sua vida familiar após o casamento. Com isso, a 

senhora Balzac vai direcionar seu temperamento pouco carinhoso aos filhos, 

sendo Honoré seu alvo constante. 

Em relação à possível “transmissão” materna das qualidades e dos 

defeitos ao filho, tem-se:  

 
[...] pode-se dizer que Balzac herdou da mãe a imaginação quase 
doentia, o temperamento impressionável, sujeito a crises de 
abatimento e a acessos de otimismo. Também foi ela que lhe transmitiu 
seu pendor para o misticismo, ao qual provavelmente a levara à 
procura de um refúgio em meio às atribulações de uma existência 
falhada, e foi entre os livros dela que Honoré encontrou pela primeira 
vez as obras de Swedenborg, que o deviam impressionar tão 
fortemente. (idem, 1999, p.27) 
 
 
 

Outro familiar que terá um papel importante na vida de Balzac, também 

destacado por Rónai, é Laure Balzac, a irmã mais próxima de Honoré, que ficará 

conhecida como Laure Surville logo após seu casamento com o engenheiro 

Eugène-Auguste-Georges-Louis Midy de la Greneraye Surville. Confidente, 

leitora de seus manuscritos e conselheira, Laure foi a irmã preferida de Balzac, 

que também se aventurou na carreira literária. Durante sua vida, eles tiveram 

uma intensa troca de correspondências, nas quais falavam sobre a vida, suas 

percepções sobre a família e o mundo, além de discutirem sobre literatura e 

principalmente sobre a carreira do irmão. Dessa frutífera troca de mensagens, 

surgirá, em 1858, oito anos após a morte de Balzac, uma biografia escrita por 

Laure (Balzac, sa vie et ses oeuvres d’après sa correspondance, 2005), a partir 

de trechos dessas cartas recheadas de memórias e afetividade.  

Outra biografia escolhida para este estudo foi a do contemporâneo de 

Stefan Zweig, o escritor André Billy (1882-1971), membro da Académie Goncourt 
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e um dos mais respeitados escritores de sua época. Referência em movimentos 

literários e artísticos do período que antecede a Segunda Guerra Mundial, ele foi 

também jornalista, crítico literário, romancista, estudioso da História da 

Literatura. Também é reconhecido como um importante biógrafo de 

reconhecimento mundial. Dentre suas biografias importantes, pode-se destacar 

Vie de Diderot, Vie de Balzac, Les Frères Goncourt, Sainte-Beuve, sa vie et son 

temps, Ce cher Stendhal, Mérimée.  Seu livro chamado Vie de Balzac foi escrito 

em 1944 e publicado em dois volumes. É uma das mais importantes biografias 

sobre o pai do realismo francês e obra considerada referência pelos estudiosos 

do assunto. 

Dividida em dois tomos, a obra possui um eixo central composto por três 

grandes capítulos divididos em “I Jeunesse”, “II Maturité” e “III Déclin”, nos quais 

André Billy registrou a vida de Balzac de forma pormenorizada. O livro é uma 

excelente obra de referência quando o assunto é Balzac, sua obra e sua vida. 

Em seu “Avertissement”, ele escreverá sobre seu encontro com o 

famoso estudioso de Balzac Marcel Bouteron e a influência que ele exerceu em 

sua escolha, ao dedicar um livro seu ao escritor francês. Em relação a esse 

encontro com Bouteron e o porquê de ele ter escrito essa obra, tem-se: 

 
Voilà pourquoi, en des jours particulièrement sombres, sous un ciel 
réputé pour sa grisaille, dans un exil dont je n’entrevoyais pas la fin, 
l’idée m’est venue d’emprunter, avec beaucoup de sa science, un peu 
de bonheur de Marcel Bouteron, voilà pourquoi j’ai écrit cette 
biographie de Balzac. Elle n’a d’autre prétention que de mettre pour la 
première fois sous les yeux du public l’ensemble et le détail des faits, 
des idées, des passions, des vicissitudes dont a été tissée la vie de cet 
homme étonnant.6 (BILLY, 1944, p.9) 
 
 

Extremamente minucioso, Billy reconstrói a vida de Balzac, à sua 

maneira, a partir das referências dos estudiosos que o antecederam. Datas, 

lugares, ruas, endereços, laços afetivos figuram nas quase setecentas páginas 

dessa biografia. Ela é considerada uma novidade no momento de sua 

publicação, em 1944, pois é a primeira vez que o público pode contemplar em 

uma só obra toda a trajetória de vida do escritor francês. Composta por cento e 

 
6 Tradução livre: É por isso que, em dias particularmente sombrios, sob um céu conhecido por sua cor cinza, 
em um exílio do qual eu não podia prever o fim, surgiu a ideia de tomar emprestado, com seu vasto 
conhecimento, um pouco do prazer de Marcel Bouteron, e foi por isso que escrevi esta biografia sobre 
Balzac. Ela não tem outra pretensão senão a de apresentar pela primeira vez aos olhos do público, de 
forma integral, os detalhes dos fatos, idéias, paixões, vicissitudes com que foi tecida a vida desse homem 
supreendente. 
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vinte e um capítulos, alguns deles chamam a atenção do leitor, pois trazem 

informações até então pouco conhecidas do público em geral como, por 

exemplo, a história do irmão mais novo de Balzac, Henry-François.  

Balzac tinha ataques frequentes de ciúmes em relação a seu irmão mais 

novo, e toda essa situação tinha um fundamento. No livro de André Billy, ainda 

se encontra a suspeita de que Henry-François tinha sido concebido a partir da 

relação extraconjugal de sua mãe com Jean de Margonne, amigo íntimo da 

família, proprietário do Château de Saché. Hoje em dia, o fato foi comprovado 

através análise de vários documentos como correspondências e registros 

diversos. Os Margonne foram grandes incentivadores da carreira de Balzac que, 

frequentemente, passava temporadas no Château, trabalhando em suas obras 

e fugindo da loucura de Paris. Esse refúgio de tranquilidade aparecerá em 

algumas passagens do romance Le lys dans la vallée (1835). 

Como seu irmão Honoré, Henry-François também teve uma história de 

vida bem pitoresca. Em 1831, ele abandona a França para tentar a vida em Port-

Louis, nas Ilhas Maurício, onde se casa com uma viúva créole, mãe de um filho, 

a rica senhora Dupont. Para a senhora Balzac, uma mãe sempre preocupada 

com a posição social, essa situação era uma vergonha para a família. Porém, ao 

saber que o filho tornara-se um grande proprietário de terras e escravos no Novo 

Mundo, um pouco mais calma, e sabendo da boa situação financeira do filho, ela 

se mostra compreensiva com seu caçula, e todo aquele desgosto inicial é 

rapidamente esquecido. 

Dizendo a todos ser ex-aluno da escola de Minas de Paris, Henry 

consegue o respeitado posto de professor no pensionato da capital. Mas, em 

1834, com a abolição dos escravos, ele e a esposa arruinados vendem tudo o 

que têm na ilha e buscam refúgio em Paris. Com ajuda dos familiares, ele, em 

sua breve passagem por Paris, é apoiado pela mãe e pelo cunhado (marido de 

Laure) que vai empregá-lo em sua empresa. Em 1837, Henry e sua esposa 

retornam às Ilhas Maurício, onde, reconhecido como “engenheiro civil”, faz 

sucesso no ramo da construção de prédios e casas. No entanto, essa bonança 

é interrompida bruscamente com uma viagem; muitos suspeitam ser uma fuga 

do casal passando por Madagascar, Comores, com uma parada em Mayotte. 

Sabe-se que ele havia contraído várias dívidas e continuava falido. 
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 No dia 11 de março de 1858, Henry morre no hospital militar da cidade, 

e, nesse mesmo dia, por ironia do destino, Jean de Margonne – seu pai biológico 

– morre em Saché, deixando a Henry, em seu testamento, a quantia de duzentos 

mil francos. 

Outra referência nos estudos sobre Balzac é Prométhée ou la vie de 

Balzac de André Maurois (1885-1967), membro da Academia Francesa. Escrito 

em 1965, possui uma estrutura mais acadêmica, e em suas seiscentas e vinte 

duas páginas encontramos a história de Balzac dividida em quatro grandes 

partes (La montée, La gloire, La Comédie Humaine, Le chant du cygne), cada 

uma delas com aproximadamente dez capítulos,  nos quais o autor vai utilizar, 

principalmente, correspondências de Balzac com “as mulheres de sua vida”, 

para escrever as principais etapas da vida de Honoré de Balzac. Essa vida quase 

toda construída em cima de ganhos e ruínas, paixões e extravagâncias e, claro, 

muito talento. 

Evocando frequentemente figuras mitológicas, na tentativa de aproximar 

Honoré de Balzac ao mundo restrito das divindades, a escrita detalhada e 

cuidadosa de Maurois conduz o leitor a uma viagem solitária no universo íntimo 

e de criação de um dos autores franceses mais conhecidos no mundo. Tudo leva 

a crer que a escolha de Prometeu, por Maurois, foi decidida em conformidade 

com o desejo do próprio Balzac que, em determinado momento de sua vida, 

afirmou que, se tivesse de escolher entre Fausto e Prometeu, não hesitaria e 

escolheria o segundo.  

 Afirmando que Balzac gostaria de ser considerado o “secretário da 

sociedade”, Maurois confessa que, em sua obra, ele nada mais é do que o 

secretário de Balzac, e que, em função da imensa tarefa assumida ao escrever 

uma biografia sobre ele, esse será seu último trabalho. 

 
Enfin je tiens à rendre hommage ici à deux morts sans lesquels ce livre 
n’aurait jamais été conçu : Marcel Bouteron, parce que le premier, il m’a 
introduit aux richesses de la Collection Spoelberch de Lovenjoul et mon 
maître Alain, qui au temps où me révélait le monde et toutes choses, 
me jeta tête la première dans La Comédie humaine. Je n’en suis plus 
sorti. Mon âge ne me permettra plus désormais ni les vastes projets, ni 
les recherches infinies. Cette biographie sera la dernière que j’écrirai. 
Il me plaît que Balzac en soit le héros.7 (MAUROIS, idem, p.2) 

 
7 Tradução livre: Finalmente, gostaria de prestar aqui uma homenagem a duas pessoas que já se foram, 
sem as quais este livro nunca teria sido concebido: Marcel Bouteron, porque, primeiramente, ele me 
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Roger Pierrot (1920-2015), antigo bibliotecário da Bibliothèque nationale, 

estudioso de Balzac e doutor em letras, escreveu, em 1994, uma biografia 

intitulada Honoré de Balzac. Considerada um livro de história e não uma 

interpretação subjetiva da imensa obra do autor, a vida de Balzac, segundo 

Pierrot, é um profícuo romance que foi contado ao longo dos anos, com 

interpretações consideradas “lendas muitas vezes maldosas e pouco sérias”.  

Trabalho minucioso e atento aos pequenos detalhes e datas, a biografia 

composta de 526 páginas é dividida em cinco partes:  Enfance et jeunesse; Avant 

la Comédie humaine (1819-1828); Vers la Comédie humaine (1828-1840); Passy 

et la Comédie humaine (1840-1847); e Crépuscule (1847-1850), e é considerada 

uma das melhores biografias da atualidade sobre Balzac. 

Respeitado no meio acadêmico e nos grupos de estudos balzaquianos, 

esse livro traz à luz toda a trajetória pessoal e profissional de Balzac, 

desmistificando, muitas vezes, as diversas lendas criadas sobre o escritor. Em 

suas páginas encontra-se a reconstrução de um Balzac incansável, na maior 

parte do tempo solitário, que tomou para si a difícil tarefa de representar em suas 

obras, que posteriormente farão parte da Comédia Humana, toda a sociedade 

de sua época.  

Alguns segredos como o de um membro da família Balssa (irmão do pai 

de Balzac) são novamente trazidos à luz da atualidade nessa biografia. 

Envolvido em um crime no dia 6 de julho de 1818, um tio do pai de Balzac será 

condenado e depois guilhotinado no dia 16 de agosto de 1819, em praça pública, 

na cidade de Albi. A partir desse momento, o clã Balssa passa a se chamar 

Balzac, como forma de se afastar dessa terrível história que poderia arruinar o 

futuro de todos. Com um estudo atento sobre a história pessoal e familiar do 

autor, a biografia de Pierrot fornece pistas para um melhor entendimento do 

processo extraordinário de formação e criação do homem e escritor Balzac. 

Uma outra obra clássica que faz parte da biblioteca dos estudiosos de 

Balzac é a biografia de Pierre Barbéris (1926-2014) intitulada Le monde de 

Balzac, que teve sua primeira edição em 1973, publicada novamente em 1999. 

Escritor e crítico francês, Pierre Barbéris é reconhecido mundialmente por seus 

 
apresentou as riquezas da Coleção Spoelberch de Lovenjoul e meu mestre Alain que, na época em que o 
mundo e todas as coisas se revelaram pra mim, me jogou de cabeça na Comédia Humana. Dela, eu nunca 
mais saí. Minha idade não me permitirá mais os grandes projetos, nem a pesquisa sem perspectiva de fim. 
Esta biografia será a última que escreverei. Fico muito feliz que nela Balzac seja o herói. 
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escritos sobre Balzac, Chateaubriand e Stendhal e como grande conhecedor da 

obra e da vida do pai do realismo francês. 

Considerada umas das mais importantes biografias da atualidade, a 

biografia de Barbéris vai dissecar as histórias, as aventuras e os problemas que 

constituem a figura complexa do homem e escritor Balzac. Considerada um guia 

formalmente estruturado para leitores e estudiosos de Balzac, o universo do 

escritor está desvelado nas seiscentas e trinta e duas páginas, nas quais 

Barbéris recompõe o enorme quebra-cabeça que foi a vida de Honoré de Balzac. 

Barbéris convida o leitor, em seus vinte e três capítulos, a entender como 

e por que Balzac escreveu a Comédia Humana, bem como lança indícios de que 

o autor tentou resolver seus próprios problemas, tendo consciência do mundo 

que o cercava e que magistralmente foi registrado por sua pluma. Tudo isso, 

segundo Barbéris, está representado na Comédia Humana. 

Em sua introdução, o autor explica ao leitor o que é e como esse “Mundo 

de Balzac” é retratado em sua obra: 

 
Le monde de Balzac, c’est le monde matériel, social, que d’autres que 
lui auraient pu voir, mais qu’il a vu, lui, et rendu plus réel, parce que ce 
monde, pour lui, n’était pas une juxtaposition de choses, mais bien un 
ensemble et un nœud de forces.8 (BARBÉRIS, 1999, p.18) 

 
 

A última biografia escolhida para compor o escopo desse estudo foi o 

livro do escritor e crítico alemão, Ernest Robert Curtius (1814-1896), que 

escreveu um estudo sobre Balzac, considerado uma completa “análise química” 

do pai da Comédia Humana. Editado em alemão, em 1923, esse livro será 

traduzido pela primeira vez em francês, Éditions Bernard Grasset, em 1933. Em 

1999, a obra original será revisitada e traduzida por Michel Beretti, professor de 

Estudos Filosóficos e Linguística da Universidade de Genebra, e escritor de 

peças de teatro.  

Considerado pelos estudiosos de Balzac um dos importantes estudos da 

atualidade sobre a vida e a obra do autor francês, o livro possui quatrocentas e 

vinte e cinco páginas, composto por quatorze capítulos. Uma de suas 

características mais originais é a escolha dos títulos de cada capítulo. (ver figura 

 
8 Tradução livre: O mundo de Balzac é o mundo material, social, que outros poderiam ter visto, mas que ele 
viu e o tornou mais real, porque, para ele, esse mundo não era uma justaposição de coisas, mas um todo 
e um entrelaçamento de forças. 
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a seguir). Cada um deles corresponde a um estrato essencial da constituição do 

homem e escritor Balzac. 

  

Construindo seu ensaio biográfico de forma extremamente objetiva, os 

capítulos nomeados de forma tão peculiar formam uma espécie de coluna 

vertebral, na qual o biógrafo construirá as partes constituintes de seu biografado.  

Ernst Curtius dirige a atenção do leitor, a partir do micro em direção ao macro, 

possibilitando, dessa forma, a compreensão da complexa unidade que compõe 

a totalidade do ser Balzac. Detentor de um vasto conhecimento sobre a obra e a 

vida do escritor francês, Curtius transforma trechos da Comédia Humana, da 

correspondência entre o biografado e seus familiares, em uma narrativa 

profunda e extremamente elaborada sobre o escritor.  

Curtius, logo no início de seu livro, afirma que Balzac, desde sua 

infância, sentia algo que o diferenciava das outras pessoas, e que possuía um 

segredo que infelizmente ninguém conseguiu desvendar. Gênio 

incompreendido, Balzac costumeiramente lançava a máxima: “Qui peut flatter 

d’être jamais compris ? Nous mourons tous inconnus.”9 Além disso, Ernst Curtius 

sinalizou também em seu livro o significado do poder e da possibilidade de se 

destacar diante da sociedade parisiense que o rejeitava.  Segundo o autor : 

 
Le sentiment de puissance, la volonté de pouvoir ont fondé 
spirituellement l’énergétique de Balzac. C’est à partir de l’idée de 
pouvoir que se détermine son attitude vis-à-vis de la passion, de la 

 
9 Tradução livre: Quem pode se orgulhar de nunca ser compreendido? Morreremos todos desconhecidos. 
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mystique, de la politique, de sa propre activité créatrice. L’idée de 
pouvoir détermine son rapport à la société.10 (CURTIUS, 1999, p.177) 
 

Além de informações da vida pessoal e amorosa do escritor, Curtius 

dedicou um dos capítulos desse ensaio à magia, assunto controverso, mas que 

sempre fascinou Honoré.  Mesmo pautando seu raciocínio a partir das premissas 

do conhecimento científico de sua época, Balzac foi um grande admirador das 

doutrinas místicas como o magnetismo e a alquimia. O misticismo e a 

possibilidade de resoluções mágicas estarão presentes tanto na vida do autor, 

como na ficção criada por ele. Esse lado obscuro e mágico frequentemente 

estará presente na vida de seus personagens, criando uma atmosfera de 

mistério, que muitas vezes esconderá segredos ou que servirá como pano de 

fundo para sua narrativa. Por exemplo, tem-se a misteriosa pele de Onagro que, 

com seus poderes mágicos, vai salvar relativamente a vida do endividado 

Raphaël de Valentim. Desiludido com a sociedade parisiense, encontra nos 

poderes sobre-humanos de uma pele de jumento a última forma de salvá-lo do 

suicídio.   

Como seu personagem, Balzac afundado em dívidas vai procurar as 

soluções mais mirabolantes para tentar escapar de seus credores, planejando 

até mesmo uma viagem ao Brasil, como será visto no capítulo 2. Jamais pensou 

efetivamente em colocar um ponto final em sua vida, pelo menos é o que se sabe 

a partir do estudo da rica e detalhada documentação a seu respeito. Criador e 

criaturas se encontrarão no mesmo plano, na medida em que Balzac não 

distinguiu claramente o real do ficcional em sua vida. Com frequência, confundia 

seus amigos ao falar que havia encontrado, por exemplo, Dr. Horace de 

Bianchon na rua e que haviam travado longa conversa, falando sobre os mais 

variados assuntos. Esse fantástico caleidoscópio que intermediará a vida do 

autor com seus personagens aparecerá no capítulo 4, onde será abordado o 

complexo jogo de espelhos que colocará criador e criaturas frente a frente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 Tradução livre: A sensação de poder, a vontade de poder, fundou espiritualmente a energia de Balzac. É 
a partir da idéia de poder que se determina sua atitude em relação à paixão, ao misticismo, à política e à 
sua própria atividade criativa. A idéia de poder determina sua relação com a sociedade. 
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 qu’il a pu achever par l’épée,  
je l’accomplirai par la plume. 

Balzac sur Napoléon 
 
 
 
 

Être le Balzac d’une telle époque !  
Quel bonheur ce serait ! 

Stefan Zweig 
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CAPÍTULO 2 - STEFAN ZWEIG E BALZAC: A LUTA A PARTIR DA ESCRITA 

2.1 O DESEJO DO OUTRO 

 

Uma das primeiras coisas que identifiquei ao estudar Balzac e Stefan 

Zweig foi o fato de os dois terem vivido de forma bem diferente. Porém, ao 

analisá-los mais de perto, os dois foram impulsionados quase pelos mesmos 

desejos. Em ambos os casos, eles passaram a vida procurando algo que 

pudessem preencher os vazios deixados pela trajetória pessoal de cada um.  

Se esses vazios estão presentes na vida de todos, será a forma de 

enfrentamento da vida real diante dessas faltas e os artifícios usados, consciente 

ou inconscientemente, para satisfazer essas vontades, que marcarão a trajetória 

de cada indivíduo. 

Mola propulsora da roda da vida dos autores, o desejo de ir além daquilo 

que estavam fadados a ser vai levar Balzac e Stefan Zweig a buscarem o objeto 

perdido que cada um elegeu como prêmio para o coroamento de sua glória. 

Balzac queria amor, dinheiro e notoriedade; Zweig almejava uma vida tranquila, 

um mundo pacífico e a coroação de sua carreira com sua obra máxima: seu 

“grand Balzac”. 

Desde que surgiu no mundo, Balzac sofreu com a indiferença materna. 

Logo após seu nascimento, em 20 de maio de 1799 na cidade de Tours, Honoré 

Balzac, filho de uma família burguesa ainda sem a partícula nobiliária, passará 

poucos dias na casa dos pais, sendo em seguida entregue a uma família que vai 

cuidar dele até que possa ser enviado ao Collège des Oratoriens de Vendôme, 

o que ocorrerá no dia 22 de junho de 1807. 

Durante os quase oito anos que passou no colégio interno, Honoré 

raramente viu os familiares, recebendo a visita de sua mãe poucas vezes durante 

esse período. Extremamente fria, Laure Sallambier, ou senhora Balzac, 

aproveitava essas visitas para reforçar ainda mais sua indiferença em relação ao 

filho. Em 1814, a família Balzac muda-se de Tours para Paris, e dois anos após 

essa mudança de cidade Balzac inscreve-se na faculdade de direito.  

Filho de burgueses, Balzac vai trabalhar como ajudante de um tabelião 

em Paris; assim, segundo sua mãe, poderia pensar em ter um futuro digno. Essa 

aventura no mundo das leis e dos papéis durou apenas dois anos, pois 
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intimamente Balzac sonhava em ser escritor. Mas como ser escritor em uma 

família que pensa apenas em posição social? 

Ao comunicar aos familiares que largaria o trabalho com o tabelião e 

abandonaria a faculdade de direito para ser escritor, Balzac foi inicialmente 

ridicularizado pela mãe, que não via com bons olhos a carreira escolhida pelo 

filho. Como podia, ela, Laure Sallambier, Madame Balzac, ter um filho artista e, 

ainda por cima, escritor?  Uma vergonha para todos! 

Após o primeiro momento de fúria, a família concorda em ajudá-lo a 

tentar a carreira nas letras. Mas, para isso, ele deveria viver com uma modesta 

renda mensal, pois a família não investiria muito nesse projeto do filho. 

Evidentemente que a pouca ajuda era intencional, pois, dessa forma, o jovem se 

desencorajaria e voltaria para o rumo “normal” da vida escolhida por sua mãe. 

Nos primeiros anos de vida na rua Lesdiguières, o jovem Balzac morou 

durante dois anos em um pequeno apartamento de sótão, sem calefação, com 

o telhado em condições deploráveis, sempre sonhando com o sucesso, com a 

vida na alta sociedade parisiense e o luxo e o conforto que ele não tinha.  

A senhora Balzac será uma figura ambígua durante toda a vida do filho. 

Progenitora e ao mesmo tempo censora, ela permanecerá como a sombra que 

perseguirá o autor em todos os momentos. Psicologicamente falando, a repulsa 

de Balzac em relação a sua mãe fará com que ele procure, nos braços das 

mulheres, alguém que possa ser mais do que sua amante, que possa preencher 

esse vazio materno criado pela indiferente senhora Balzac. E, dessa forma, 

surgirá em sua vida a fiel Laure de Berny que, por coincidência ou não, possui o 

mesmo nome que sua mãe. 

Além de ser sua amante durante décadas, a senhora de Berny 

permanecerá ao lado de Balzac como sua fiel apoiadora e incentivadora. Ela o 

encorajará a escrever, mostrando-lhe que ele possui talento e que um dia será 

reconhecido em toda a França. 

Se no campo amoroso, o filho Balzac procura nas mulheres o amor 

materno que sua mãe nunca pode ou não quis lhe dar, sua relação com o 

dinheiro será também extremamente complexa. 

Inicialmente, o jovem sonhador e ambicioso Balzac, que vivia no sótão 

úmido localizado na rua Lesdiguières, desenhava nas paredes desbotadas 

quadros de pintores famosos e estátuas que um dia ele possuiria. O adulto 
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Balzac, já escritor de sucesso, encontrará na compulsão consumista uma válvula 

de escape, uma tentativa de amenizar a dor de sua existência. 

Com isso, mesmo que seus ganhos mensais fossem o suficiente para 

viver uma vida tranquila, Honoré de Balzac gastaria duas, três, quatro vezes 

mais. Dentre seus itens favoritos, estavam roupas caras, boa comida, quadros e 

estátuas de pintores e escultores famosos. Inocente, é facilmente enganado por 

alguns vendedores sem escrúpulos que lhe vendiam réplicas de quadros e 

estátuas famosas como se fossem originais.  

Para tentar se recuperar de todo esse desperdício de dinheiro, Balzac 

passava horas escrevendo, com o objetivo de tentar pagar ou reduzir suas 

dívidas e manter seu elevado e dispendioso custo de vida. Muitas vezes ele 

recorria à ajuda da senhora de Berny e, até algumas vezes, de sua mãe, o que, 

de certa forma, desgastava ainda mais a relação nada sadia que existia entre os 

dois. 

Outro objeto de desejo e obsessão de Balzac era a figura de Napoleão 

I, considerado o monarca iluminado pela maioria de seus súditos. O escritor tinha 

a figura do militar e exímio líder como exemplo a ser seguido. Diante desse fato, 

torna-se interessante mencionar brevemente um dos conceitos de Freud sobre 

a identificação. Diz Freud: 

 

A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota 
expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha 
um papel na história primitiva do complexo de Édipo. Um menino 
mostrará interesse especial pelo pai; gostaria de crescer como ele, ser 
como ele e tomar seu lugar em tudo.11 
 
 
 

Pode-se dizer que o processo de identificação é uma fase prevista no 

desenvolvimento e na constituição do sujeito e é resultado de um processo 

ambíguo, que pode se tornar “expressão de ternura”, bem como o desejo de 

“afastamento de alguém”. Em termos psicanalíticos, esse processo de 

identificação pode se manifestar em qualquer momento da vida, não sendo 

restrito às fases iniciais de desenvolvimento do indivíduo.  

 
11 Sobre o processo de identificação, ver mais em FREUD, S. Além do princípio de prazer, Psicologia de 
Grupo e outros trabalhos, ESB, vol. XVIII. Rio de Janeiro: Imago Editora, 2006, p.115. 
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Balzac, homem adulto, é completamente obcecado pela figura de 

Napoleão. Sua admiração pelo general francês era tão forte que ele chegou a 

escrever em um papel a frase: Ce qu’il n’a pu achever par l’épée, je l’accomplirai 

par la plume12 e a colou no busto do general que existia em sua sala. Seu 

ambicioso projeto de vida rumo ao sucesso estava, dessa forma, amparado por 

ideias e grandiosas conquistas de um dos militares franceses mais conhecido no 

mundo. 

Quanto a Stefan Zweig, nascido em 28 de novembro de 1888, ele 

recebeu durante toda a infância o amor dos pais, teve uma vida confortável, 

proporcionada pela riqueza de sua família, formada por influentes industriais. 

Stefan recebeu uma educação formal exemplar, além disso falava várias línguas 

e conhecia a cultura de diversos países.  

Ainda jovem, recebeu todo apoio dos pais para seguir a carreira de 

escritor, que, aliado ao fato de não se preocupar com ganhar dinheiro para 

sobreviver, foram condições fundamentais para seu desenvolvimento e 

amadurecimento artístico.  Na Universidade, mesmo não comparecendo a quase 

nenhuma das aulas, Zweig foi considerado um excelente aluno. Transitando com 

desenvoltura no meio artístico e jornalístico da época, logo se tornaria um 

escritor/jornalista conhecido dentro do fechado circuito das Letras em Viena.  

Sua identificação com Balzac inicia-se ainda jovem, quando vivia em 

uma Viena dourada, celebrada como grande centro cosmopolita da Europa, local 

para onde toda arte e cultura convergiam. Em sua autobiografia intitulada 

Autobiografia: o mundo de ontem, Zweig diz que aquela Viena intelectualizada 

era o cenário onde ele e os amigos se encontravam nos cafés para discutirem 

sobre livros, quadros, músicas e filosofa, enquanto tinham, a seu lado, alguma 

figura conhecida internacionalmente. Além disso, esse grupo de jovens 

intelectuais era constantemente surpreendido e ficava maravilhado ao encontrar 

algum grande filósofo, pintor ou celebridades do cenário mundial dividindo o 

mesmo espaço de calçada. Um grupo de simples rapazes intelectualizados e 

ambiciosos, desejando alcançar, um dia, o patamar de grandeza de seus ídolos. 

Segundo Zweig, era exatamente assim que ele e seus amigos se 

sentiam, pois, na rua, cruzavam com o compositor e pianista Gustav Mahler, 

 
12 Tradução livre: Aquilo que ele não pôde conquistar com a espada, eu o farei com minha pena. 
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encontravam Johannes Brahms (1833-1897), um dos maiores músicos da época 

romântica, bem como com Gerhart Hauptmann, escritor alemão premiado com 

o Nobel de Literatura de 1912, e com o Goethe de 1932, no Burgtheater. Ele e 

seus amigos chegavam ao cúmulo de cortar o cabelo no mesmo cabelereiro dos 

atores mais famosos de Viena, Wolter e Sonnenthal, apenas para tentarem obter 

informações secretas sobre esses “deuses” do Burgtheater. 

Em sua fase adulta, Zweig vai circular por todos esses espaços 

exclusivos de Viena e do mundo, lugares que foram admirados por ele durante 

a adolescência e que agora faziam parte de seu habitat. Como escritor, Zweig 

fazia parte desse mundo dourado que apenas os “deuses” frequentavam. Amigo 

de Paul Valéry, Zweig vai confessar ao poeta francês que ele havia lido e amado 

seus versos há trinta anos. Espantado com a afirmação, Valéry vai pedir que o 

amigo não o engane, pois seus poemas só foram publicados em 1916. Zweig vai 

dizer ao poeta francês que havia encontrado os versos dele, anos antes, em uma 

revista em Viena. Valéry responde a Zweig: “Os jovens descobrem seus poetas 

porque querem descobri-los” (idem, p.55). 

E Valéry tinha razão. Espíritos jovens ainda possuem a curiosidade e a 

ambição latentes dentro de si, buscando modelos de virtude e sucesso em seus 

ídolos. Se Balzac encontrará em Napoleão seu modelo, Zweig escolherá o 

próprio Balzac como seu guia, elegendo a biografia sobre o pai do realismo 

francês como seu opus magnum. 

A partir dos rastros deixados na história da trajetória de vida de ilustres 

personalidades que influenciaram toda uma geração, Zweig tentará realizar a 

mesma proeza; para ele, Balzac será a faísca que acenderá a vontade de 

superar seus limites como escritor, elevando-o ao limite máximo da notoriedade. 

Identificando-se com e transformando o escritor francês em objeto13 máximo de 

sua carreira, Zweig vai tentar compreender e domar a complexidade daquele titã 

das letras. 

Em relação à identificação com o personagem, FREITAS afirma14 : 

 

Como percebeu Freud, todo escritor está frente a seus escritos da 
mesma forma que o comum mortal perante seus pensamentos e 

 
13 Objeto entendido na perspectiva psicanalítica. Sobre isso ver mais em Lacan (1995) – O Seminário, livro 
IV - a relação de objeto, capítulo II (As três formas da falta de objeto), pp.24-39. 
14 FREITAS, L.A. de. Freud e Machado de Assis: uma interseção entre psicanálise e literatura. Rio de 
Janeiro: Mauad, 2001, p.40. 
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ações. Cria seus textos sem ter conhecimento do percurso das forças 
que entram na sua criação e não nota a intencionalidade do desejo 
presente no ato da escritura, mesmo que, conscientemente, tente 
explicá-lo: frequentemente não é um bom intérprete de si mesmo e é o 
menos capacitado para informar sobre os fatos desencadeadores do 
seu processo literário. São os personagens de um drama psicológico, 
não o autor, como afirma Freud (1905-42), os que mais possibilitam ao 
leitor, ou espectador, a identificação com o herói. Esta identificação 
tanto maior será quanto mais ambígua for a situação, ou seja, quanto 
maior for o conflito. É nessa ambiguidade que o autor pode dar maior 
relevo à obra, através da retórica e da argumentação, provocando não 
só um efeito catártico, como uma acentuação do reprimido. (2014, 
p.62)  
 
 

Contudo, vale salientar que Stefan Zweig fica capturado pelo monstro 

Balzac, projetado pela imagem idealizada de seu biografado, isto é, sua 

identificação com o autor evidenciará, nele, sua finitude ou sua incapacidade de 

vivenciar a complexidade de Balzac, aqui entendida por Freitas como 

“ambiguidade”, elemento este capaz de dar maior relevo à produção literária em 

geral. 

2.2 O BRASIL NA HISTÓRIA DOS AUTORES 

2.2.1 BALZAC E SUA QUASE AVENTURA EM TERRAS 
TUPINIQUINS 

Grande parte das imagens que circulavam na Europa do século XIX, e 

que representavam a América portuguesa, foram imagem propagadas, 

principalmente, através de relatos de viagens dos séculos XVI, XVII e XVIII. Pelo 

fato de ainda não ser uma nação e não apresentar uma identidade formada, a 

produção e o registro sobre o país em língua portuguesa, tanto em Portugal 

quanto na colônia, foram pouco significativos para a efetiva construção das 

imagens que povoavam as cortes europeias, como, também, para ser delineado 

o perfil dos habitantes das terras americanas de língua portuguesa. Em outras 

palavras, são as narrativas dos viajantes que aqui estiveram, escritas por 

homens de diferentes nacionalidades, a partir de observações muitas vezes um 

pouco apressadas, que foram criando um repertório sobre o Brasil e seus 

habitantes, a partir do olhar do outro e não do olhar daquele que aqui vivia.  

Com difusão e aceitação quase universal no Velho Mundo, essas imagens 

e impressões pessoais foram tomando forma de um estatuto considerado 
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verdadeiro. Isso permitiu que a Europa “descobrisse” o Brasil e que pontuasse 

os contornos desse novo país, causando um grande impacto na imagem que os 

brasileiros constroem de si mesmos e de sua terra natal, a partir das primeiras 

décadas do século XIX, quando seus habitantes começam a ser identificados 

como “brasileiros”. 

Foi ao longo do período das grandes navegações que as narrativas de 

viagem ganharam evidência como gênero literário. No que tange a circulação de 

conteúdos sobre o Brasil, ou sobre a colônia portuguesa nas Américas, é 

corriqueiro a propagação de seus hábitos e costumes, bem como a difusão de 

descrições fantasiosas e muitas vezes pouco originais. Identifica-se, do século 

XVI até o século XVIII, uma certa monotonia nesses relatos de viagem, com 

repetição de temas, objetos e personagens. 

Será somente a partir do início do século XIX, que os temas e as formas 

da narrativa de viagem começam a adquirir tons de descrição científica, criando, 

no lugar de uma narrativa quase fantástica de um mundo quase mágico, uma 

realidade dicotômica do Brasil, contrapondo a magnificência, exuberância e 

prodigalidade da natureza aos modos e costumes poucos confiáveis de seus 

habitantes. 

Desde as primeiras palavras sobre o país na carta do escrivão português 

Pero Vaz de Caminha, o Brasil será a terra do já mítico “em se plantando tudo 

dá”, o verdadeiro paraíso terrestre. A esse fato podem-se somar a amenidade 

do clima e o verde eterno da vegetação, bem como a fartura de frutas, a 

abundância de água doce, a exuberância e o colorido dos pássaros e a 

diversidade dos animais, que só nessas terras podiam ser encontrados.  

O contato entre o Novo e o Velho Mundo deu-se de forma calculada e 

premeditada. De um lado, homens “civilizados” com um único objetivo: a tomada 

da nova terra e suas riquezas; do outro, os selvagens e sua inocência diante dos 

“deuses” que vieram de longe, trazendo em suas embarcações objetos 

“mágicos”. 

Dentre os diversos objetos que “enfeitiçaram” os primeiros habitantes do 

Novo Mundo, as quinquilharias trazidas nas caravelas, sabe-se que se 

encontravam tecidos coloridos, miçangas, ferramentas de uso comum e alguns 

espelhos. Acredita-se que os espelhos foram os artigos que mais despertaram o 

interesse do povo autóctone. Símbolo da verdade e do autoconhecimento, 
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através deles os indígenas acreditavam estar diante de algo mágico, ligado a 

outro mundo. Pela primeira vez em sua história, eles podiam se contemplar 

através de um objeto. 

O resgate dessa imagem que ilustra muitos livros de história brasileira 

representa perfeitamente a imagem da metáfora da construção da identidade 

brasileira, ou seja, a ideia de um país que se enxerga através dos olhos daqueles 

que vêm de fora, do estrangeiro. Essa construção, iniciada com os primeiros 

navegantes que na terra brasilis aportaram, continuará com a chegada da família 

real portuguesa em 1808 no Brasil, com todo o aparato do mundo civilizado, com 

muitos membros da corte. 

Será através desses estrangeiros que aqui vieram viver, que os registros 

iconográficos, supostamente fiéis à realidade brasileira, vão chegar à Europa. O 

afluxo constante de desenhos, aquarelas e representações serão peças 

importantes para “desvendar” o misterioso paraíso abaixo da linha do Equador, 

mas que, ao mesmo tempo, vão corroborar a imagem edênica do Brasil. Em 

muitos casos, essas representações estavam impregnadas pela visão idealizada 

e fantasiosa do outro que, em vez de mostrar à Europa o que era o Brasil, 

serviam para ratificar aquilo que os europeus esperavam encontrar no Novo 

Mundo.  

Em 1816, a conhecida Missão Artística Francesa chegou ao Rio de 

Janeiro, com a tarefa de ajudar a construir uma autoimagem genuinamente 

brasileira do país e implantar as bases para estudos artísticos. Mais uma vez, o 

olhar do outro será fundamental para a construção da identidade nacional. 

Artistas franceses como Jean-Baptiste Debret, Nicolas-Antoine Taunay e 

Auguste Grandjean de Montigny serão os responsáveis por esse processo. 

Com o casamento de D. Pedro I em 1817 com uma integrante da dinastia 

dos Habsburgo, a arquiduquesa Leopoldina, o Brasil receberá uma missão 

austríaca composta por artistas e cientistas como Thomas Ender, Johan Baptiste 

von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, que serão responsáveis por uma 

nova série de ricos registros iconográficos. 

Além disso, entre 1824 e 1829, uma missão oficialmente russa, mas que 

contou com integrantes de diversas nacionalidades europeias, percorreu grande 

parte do interior brasileiro, deixando como legado seus registros sobre a 

natureza e a sociedade do país. Entre seus integrantes estavam: Johann Moritz 
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Rugendas (pintor alemão), Antoine Hercule Romuald Florence (pintor naturalista 

francês, um dos pioneiros da fotografia no Brasil), Gerog Heirich von Langsdorff 

(médico alemão, naturalista e explorador, diplomata na Rússia). 

A invenção da fotografia, e sua popularização no século XIX, também será 

importante para a divulgação da imagem do Brasil no continente europeu. Um 

grupo de fotógrafos, principalmente alemães e franceses, vai se estabelecer no 

país e aqui criar seus estúdios.  

Responsáveis pelo registro fotográfico da elite brasileira, pelas 

transformações urbanas que aconteciam nas maiores cidades do país, como Rio 

de Janeiro, Salvador, São Paulo, esses fotógrafos realizaram o registro da 

grande “ferida social” da época: a escravidão. Esses registros fotográficos foram 

enviados às exposições universais e tiveram papel fundamental na propaganda 

do progresso e da potencialidade do vasto império brasileiro. 

Se o século XIX é conhecido como o século dos viajantes no Brasil, o 

século XX será marcado pela ampliação dos motivos e sentidos das viagens. 

Com o advento das guerras e crises econômicas sucessivas no continente 

europeu, o Brasil passará do status de local de curiosidades e amplo laboratório 

científico, para local de destino de emigrantes e exilados europeus. Nesse grupo 

de emigrantes podemos destacar: o compositor francês Darius Milhaud, o 

antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, o etnógrafo e fotógrafo também 

francês Pierre Verger, o filósofo tcheco Otto Maria Carpeaux, o poeta franco-

suíço Blaise Cendrars e o escritor austríaco Stefan Zweig, bem como o professor 

e escritor húngaro, Paulo Rónai. 

Todos eles participarão do processo contínuo de delineamento da 

identidade brasileira, com grande repercussão no contexto interno e 

internacional do país. Esses estrangeiros, além de trazerem para o Brasil, em 

suas malas, os sonhos de um recomeço ou de uma vida mais tranquila, vão 

deixar, de forma efetiva, traços de sua identidade de origem no enorme quebra-

cabeça que é a identidade nacional brasileira. 

Diante desse panorama sobre a criação da imagem do Brasil, retoma-se 

a discussão dentro da perspectiva dos autores que fazem parte da construção 

deste capítulo. Embalados por seus desejos e ambições, o Brasil aparecerá, no 

século XIX e XX, povoando o imaginário de suas obras e também de suas 

histórias pessoais. 
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 Fato conhecido por quase todos os leitores de Balzac, sabe-se que 

alguns dos personagens que fazem parte da Comédia Humana planejaram sua 

vinda ao Brasil, com o intuito de enriquecer. Porém, o desejo do próprio Balzac 

em se aventurar em terras brasileiras, acredita-se, até então, ser um fato 

desconhecido por muitos.  

Através da leitura da biografia que representa o estudo central dessa 

tese, coloca-se, à luz da discussão, que o autor francês, em determinado 

momento de sua vida, desejou abandonar tudo na França e recomeçar a vida no 

Brasil:  

 

[...] En vain, en vain, en vain ! Trop souvent Balzac a prononcé ce mot. 
Trop souvent il en a fait l’expérience dans sa vie. Il est maintenant âgé 
de quarante-deux ans, il a écrit cent volumes, fait surgir de son cerveau 
toujours en éveil deux mille figures et parmi elles, cinquante ou cent qui 
sont inoubliables. Il a créé un monde et le monde, lui, ne lui a rien donné 
en échange. Il est à quarante-deux ans plus pauvre qu’il n’était dans la 
rue Lesdiguières il y a vingt ans. Alors il avait mille illusions, elles se 
sont envolées aux quatre vents. Deux fois cent mille francs de dettes, 
voilà le profit de son travail. Il a fait la cour aux femmes, elles se sont 
refusées à lui ; il a construit une maison, on lui a hypothéquée et 
enlevée ; il a fondé des journaux, ils sont allés à la ruine ; il s’est essayé 
dans les affaires, elles n’ont pas réussi ; il a été candidat à un poste 
parlementaire dans le gouvernement de son pays, il n’a pas été élu ; il 
a été candidat à l’Académie, on l’a évincé. Tout ce qu’il a essayé a été 
vain ou semble vain. […] Aura-t-il vraiment encore assez de forces pour 
achever son œuvre : La Comédie humaine ? Pourra-t-il encore, un jour, 
comme les autres hommes, se reposer, voyager, vivre sans souci ? 
Pour la première foi Balzac connaît des moments de découragement. 
Il songe sérieusement à quitter Paris, la France, l’Europe et à s’en aller 
au Brésil. Il y a là, paraît-t-il, un empereur Don Pedro qui le sauvera et 
lui offrira un foyer. Balzac fait venir des livres sur le Brésil, il rêve, il 
réfléchit. Car il sent que cela ne peut plus durer ainsi. Il faut qu’un 
miracle intervienne pour le sauver de l’inutile servage, il faut qu’il 
survienne tout d’un coup quelque chose qui le libère de sa galère, lui 
apporte la détente, après cet excès de tension qu’il ne peut plus 
supporter. 
Va-t-il se produire, se produire encore à la dernière heure, ce miracle ? 
Balzac lui-même, amateur d’illusions, ose à peine l’espérer.15 (ZWEIG, 
1950, pp.385-386) 

 
15 [...] Inútil! Inútil! Inútil! Demasiadas vezes disse Balzac essa palavra a si mesmo, demasiadas vezes 
percebeu que era inútil. Está agora com quarenta e dois anos, escreveu cem volumes, criou com seu 
cérebro, que não descansa, duas mil personagens das quais cinquenta ou cem são inesquecíveis. Edificou 
um mundo, e o mundo nada lhe deu por isso. Com quarenta e dois anos está mais pobre do que era há 
vinte anos, quando morava na rua Lesdiguières. A essa época tinha ilusões, hoje elas já não existem mais. 
Duzentos mil francos de dívidas, isso é o que lhe resta de todo seu trabalho. Cortejou mulheres e elas o 
rejeitaram; construiu uma casa, penhoraram-na e dele ela foi retirada; fundou revistas e elas faliram, tentou 
negócios e eles não deram certo, esforçou-se para conseguir um lugar no parlamento do governo de seu 
país e não o elegeram. Candidatou-se à Academia e foi rejeitado.Tudo que empreendeu foi inútil ou parece 
inútil. [...]  Terá ele realmente ainda a necessária energia para concluir sua obra, a Comédia Humana? 
Poderá, ainda um dia, como as outras pessoas, descansar, viajar e não ter preocupações? Pela primeira 
vez, tem momentos de desânimo. Pensa seriamente em deixar Paris, a França, a Europa e ir para o Brasil. 
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Acredita-se que tal afirmação pode ser mais um fato criado por Stefan 

Zweig. Porém, ao estudar as cartas pessoais que fazem parte da coleção 

intitulada Lettres à Madame Hanska, encontra-se, no dia 3 de julho de 1840, o 

registro de um Balzac desesperado, afundado em dívidas e completamente 

desiludido com a vida em Paris: 

 
[…] Je suis au bout de ma résignation. Je crois que je quitterai la France 
et que j’irai porter mes os au Brésil dans une entreprise folle et que je 
choisis à cause de sa folie. Je ne veux plus supporter l’existence que 
je mène. Assez de travaux inutiles. Je vais brûler toutes mes lettres, 
tous mes papiers, ne laisser que mes meubles, les Jardies, et je partirai 
après avoir confié les petites choses auxquelles je tiens, à l’amitié de 
ma sœur. Elle sera le dragon le plus fidèle de ces trésors. Je donnerai 
ma procuration à quelqu’un, je laisserai mes œuvres à exploiter et j’irai 
chercher la fortune qui me manque, ou je reviendrai riche, ou personne 
ne pourra savoir ce que je serai devenu. C’est un projet excessivement 
arrêté qui sera mis à exécution cet hiver, avec ténacité, sans rémission. 
Mon travail ne paiera pas ma dette, il faut aviser à autre chose. Je n’ai 
plus que dix années de véritable énergie et si je n’en profite pas, je suis 
un homme perdu. Il n’y a que vous au monde qui serez instruite de ceci. 
Certaines circonstances peuvent précipiter mon départ, cependant 
quelque rapide que puisse être ce terrible projet, vous recevrez toujours 
mes adieux. Une lettre timbrée du Havre ou de Bordeaux vous dira tout. 
Ce projet n’a pas été formé sans des heures, des jours et des nuits bien 
tristes. Ne croyez pas que je renonce à la vie littéraire et à la France 
sans les plus affreux déchirements. Mais la misère est implacable et si 
j’allais plus loin elle deviendrait honteuse, intolérable.16 (PIERROT, 
1990, pp.515-516) 
 

Exílio forçado, o projeto de abandonar tudo e partir para o Brasil pode 

ser confirmado através dessa carta. Porém, o mesmo não se pode dizer sobre a 

 
Lá existe um imperador, D. Pedro, que o salvará e lhe oferecerá domicílio. Balzac manda buscar livros 
acerca do Brasil, cisma, reflete. Sente que assim não pode continuar, é preciso que aconteça um milagre 
para libertá-lo dessa servidão inútil, é preciso que, de repente, aconteça algo que o livre desse contratempo, 
algo que lhe dê repouso necessário após esse excesso de esforço, essa tensão que ele não pode mais 
suportar. 
Será que este milagre acontecerá? Balzac, o eterno fantasista, quase já não ousa ter disso esperança.   
16 Cheguei ao fim de minha resignação. Penso deixar a França e levar meus ossos ao Brasil numa 
empreitada louca, e que a escolho por sua loucura. Não quero mais suportar a existência que levo; basta 
de trabalhos inúteis. Vou queimar todas as minhas cartas, todos os meus papéis, deixando só os móveis e 
as Jardies, e partirei depois de confiar à amizade de minha irmã as pequenas coisas a que dou alguma 
importância. Darei procuração a alguém, a quem darei autorização de explorar minhas obras, e irei buscar 
a fortuna que me falta: ou voltarei rico ou ninguém poderá saber o fim que eu tiver levado. Este é um projeto 
já totalmente decidido, que será posto em execução este inverno, com tenacidade, sem remissão. Meu 
trabalho não pagará minha dívida. É preciso encontrar outra coisa. Resta-me apenas dez anos de 
verdadeira energia, e se não os aproveito, sou um homem perdido. Só você será instruída sobre isso. Certas 
circunstâncias podem precipitar minha partida. Entretanto, por mais rápido que possa ser este terrível 
projeto, você certamente receberá minhas despedidas. Uma carta selada do Havre ou de Bordeaux vai te 
explicar tudo. Este projeto não foi concebido sem horas, dias e noites bem tristes. Não julgue que renuncio 
à França e à vida literária sem as mais terríveis angústias. A miséria, porém, é implacável, e se continuasse, 
ela se tornaria cada vez mais vergonhosa, intolerável.                 
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possível relação de Balzac com o Imperador brasileiro, da qual não são 

encontrados vestígios. 

A imagem do Brasil, para ele, confundia-se com a vontade de enriquecer. 

Sua máxima “une femme et une fortune” estaria completa, visto que a senhora 

Hanska, rica e nobre, logo seria sua esposa.  

Em relação à  existência do Brasil no imaginário de Balzac, Paulo Rónai 

afirma: 

Existia, na medida em que existem para cada um de nós os sonhos 
que voltam sempre, as miragens que nos acompanham durante a vida 
e às vezes nos consolam das angústias do presente. (RONAI, 2012, 
p.163) 
 

   
O Brasil vai pontualmente aparecer nos livros de Balzac em todos os 

períodos de sua vida. Imagem evocada por alguns personagens, ela será 

marcada pelo exotismo, pela natureza exuberante e muito mistério. Essas terras 

encontradas pelas caravelas portuguesas, repletas de ouro e pedras preciosas, 

serão o destino de vários de seus personagens, além de ter se transformado em 

um sonho pessoal. No Brasil, esses personagens virão fazer fortuna para, quem 

sabe um dia, voltar ao Velho Mundo. 

A imagem do paraíso com um clima agradável sem grandes oscilações 

está de acordo com o pensamento de Montesquieu, segundo o qual o clima atua 

diretamente no temperamento dos homens, bem como em suas leis, e, 

evidentemente, na sociedade como um todo. No Brasil, a miséria e a fome que 

tanto assolavam o Velho Mundo eram inexistentes.  

A Europa, como matriz e propagadora das ideias, lançou-se no projeto 

colonizador de irradiar as “luzes” aos cantos sombrios do Mundo, criando, desta 

forma, uma dualidade entre o Velho e o Novo Mundo. O contato com o outro fez 

com que o europeu pudesse compreender um pouco mais de si mesmo, tendo 

“o outro” como diferente. Essa aproximação despertou um sentimento crítico e 

reflexivo, ao evidenciar os males da sociedade civilizada, tendo como parâmetro 

uma idealização do “natural”, do “primitivo”. 

Esse homem que vivia no hemisfério sul do mundo era livre de pecados, 

vivia em completa harmonia com a natureza, isento de vícios e das deformidades 

causadas aos homens das sociedades desenvolvidas. Por outro lado, o 

pensamento religioso, em oposição a essa idealização construída através de 
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uma literatura de viagem, nega a existência desse “homem bom”, representando, 

em seu lugar, um ente com características primitivas, feroz e, muitas vezes, 

antropófago. Nesse caldeirão de contradições e dualidades, o Novo Mundo 

representa, ao mesmo tempo, o paraíso natural na face da terra, que deve ser 

poupado da miséria  da civilização, assim como o mundo primitivo, que deve ser 

civilizado.  

Por volta de 1830, o Brasil ilustrava diversas capas de revistas e jornais 

franceses. Gostar do Brasil estava na moda, e toda a imprensa francesa falava 

e comentava algo sobre o país e sobre os brasileiros. Não era difícil encontrar 

nesse cenário a divulgação de imagens idealizadas e estereotipadas. Será 

nessa mesma época que a terra brasilis e seus habitantes aparecerão nas obras 

de Balzac. Em Paris, o Brasil era a “coqueluche do momento”, e o público 

parisiense se mostrava apaixonado pelas imagens edênicas brasileiras, pelos 

jaguares, caramurus, jacarés-açus e todo tipo de exotismo. 

Vale a pena destacar também que alguns acontecimentos políticos do 

Brasil contribuíram efetivamente para a difusão do país na Europa, colocando-o 

em destaque mundial. Por exemplo, a renúncia de D. Pedro I e a ascensão de 

D. Pedro II ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831. Com isso, o monarca e o 

restante de sua família vão se refugiar na Paris de Luís Filipe I, primo de D. Pedro 

I, monarca da dinastia de Orléans. 

Com todo esse burburinho criado pela presença do primeiro Imperador 

do Brasil na cidade luz, no dia 23 de junho de 1831, no jornal La Caricature, 

Balzac, sob um pseudônimo, vai publicar uma charge (ver anexo 1) na qual, em 

tom bem jocoso, afirma que os brasileiros mudaram de rei apenas para seguirem 

a moda do momento. Ele também se diverte diante do grande nome do jovem D. 

Pedro II (Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco 

Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga) e critica o então rei 

constitucional Luís Filipe, com o qual Balzac não simpatizava. Essa anedota de 

Balzac sobre Dom Pedro II vai fazer parte do tomo Obras diversas, da Comédia 

Humana. 

Dessa forma, após conhecer como o Brasil era representado na 

imprensa francesa e de que forma povoava o imaginário coletivo francês, 

consegue-se compreender um pouco mais sobre a imagem construída por 

Balzac, ao citar e até mesmo representar o país através de seus personagens. 
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Na maioria dos casos, esses personagens representarão sujeitos ricos, de 

caráter duvidoso, misteriosos, que vão reafirmar a ideia do Brasil e do Novo 

Mundo como terra selvagem, exuberante, terra de possibilidades e de riquezas.  

Presentes em diferentes momentos da Comédia Humana, tem-se os seguintes 

personagens: 

 

✓ Marquês de Aiglemont em La femme de trente ans (1831): considerado 

o único homem que conhece bem os canais das Antilhas e as costas do 

Brasil. 

 

✓ Conde Carlos Mignon em Modeste Mignon (1844): antigo tenente-

coronel de Napoleão vai vender seda francesa em Nova York, após a 

queda do império, e, logo em seguida, comercializará ópio na Europa. 

Com o comércio de opioide, substância que estava na moda entre a elite 

europeia, principalmente entre os franceses, Carlos Mignon ficará 

extremamente rico. 

 

✓ Maximiliano de Longueville em Le bal de Sceaux (1829): associa-se a 

um banco e “faz com o Brasil uma especulação que pode torná-lo 

milionário.” O Brasil, neste caso, reafirmará a terra de possiblidades e 

riquezas.  

 

✓ Gobseck e Elias Magus em Gobseck (1830): os dois personagens 

principais vivem do comércio de pedras preciosas em Paris e, em 

determinado momento da história, vão reclamar da má qualidade das 

pedras brasileiras e da abundância de diamantes brasileiros que estavam 

chegando no continente europeu, fazendo o preço cair na Europa. 

 

✓ Rafael Valentin em La peau de Chagrin (1830-1831): é um dos 

personagens autobiográficos de Balzac. Desesperado, como um dia ficou 

o próprio escritor, Rafael, em determinado momento de miséria, acredita 

que a única solução de seus problemas seria fugir para o Brasil e lá 

enriquecer. 
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✓ Ferragus, personagem enigmático em Ferragus (1833): mantinha 

relações misteriosas com a embaixada do Brasil. Mais uma vez 

identificamos o caráter ambíguo que envolve quase tudo o que é 

brasileiro. 

 

✓ Barão Henrique Montes de Montejanos aparecerá em vários romances 

e novelas da Comédia Humana: Le père Goriot (1834), Splendeurs et 

misères des courtisanes (1838), Les secrets de la princesse de Cardignan 

(1839) e Béatrix (1839): bisneto de um dos conquistadores do Brasil, 

Balzac vai caracterizá-lo como um “magnífico exemplar da raça 

portuguesa no Brasil”. O Barão Montejanos, apesar do sobrenome 

castelhano, era um “verdadeiro milionário brasileiro”. 

 

✓ Carlos Grandet em Eugénie Grandet (1833):  personagem que mais se 

assemelha ao romancista. Quando se encontrava na miséria, abandonou 

tudo na França e partiu para as Índias e desapareceu. Enquanto o 

restante da família acreditava que ele havia morrido, Carlos fazia fortuna 

em terras longínquas. O “batismo da Linha”, prática comum executada a 

bordo dos navios, principalmente nos viajantes que passam pela primeira 

vez a linha do Equador, fará com que Carlos livre-se de muitos 

preconceitos. Durante sua estadia fora da França, ele percebeu que 

comprar e vender homens africanos, chineses, crianças, ninhos de 

andorinhas e até traficar artistas nas regiões intertropicais era muito mais 

vantajoso. Praticante do comércio sem limites morais, ele vai enriquecer 

e retornar a Paris muito rico. 

 

Além de Balzac, outros artistas vão utilizar essa imagem do dândi 

exótico, misterioso, muitas vezes grosseiro em suas atitudes, indiscreto e 

perdulário. Esses aventureiros serão frequentemente representados ao longo do 

século XIX, como, por exemplo, o personagem Le Brésilien da ópera-bufa La vie 

parisienne, de Jacques Offenbach, em 1866.  Ópera em 5 atos, ela é 

considerada um hino em homenagem à cidade de Paris. 

O personagem chamado Le Brésilien aparecerá pela primeira vez ao 

final do Ato I, quando, em sua fala, reafirmará a imagem construída do indivíduo 
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dândi exótico e muito rico. Esse genuíno filho do Novo Mundo pode ser 

considerado a construção imagética do que é ser brasileiro, imagem esta que 

ainda povoa o imaginário de alguns europeus até os dias atuais: 

  

Je suis Brésilien, j'ai de l'or, 
Et j'arrive de Rio-Janeiro 
Plus riche aujourd'hui que naguère, 
Paris, je te reviens encor ! 
 
Deux fois je suis venu déjà, 
J'avais de l'or dans ma valise, 
Des diamants à ma chemise, 
Combien a duré tout cela ? 
Le temps d'avoir deux cents amis 
Et d'aimer quatre ou cinq maîtresses, 
Six mois de galantes ivresses, 
Et plus rien ! Ô Paris ! Paris ! 
En six mois tu m'as tout raflé, 
Et puis, vers ma jeune Amérique, 
Tu m'as, pauvre et mélancolique, 
 
Délicatement remballé ! 
Mais je brûlais de revenir, 
Et là-bas, sous mon ciel sauvage, 
Je me répétais avec rage : 
Une autre fortune ou mourir ! 
Je ne suis pas mort, j'ai gagné 
Tant bien que mal des sommes folles, 
Et je viens pour que tu me voles 
Tout ce que là-bas j'ai volé !17 

 
17 Tradução livre:  

Eu sou brasileiro, tenho ouro, 
E acabei de chegar do Rio de Janeiro; 
Mais rico do que nunca, 
Paris, eu sempre voltarei para você! 
 
Já estive aqui duas vezes; 
Com ouro em minha mala, 
Diamantes na camisa: 
Quanto tempo durou tudo isso? 
O tempo de ter duzentos amigos 
E de amar quatro ou cinco amantes, 
Seis meses de grande embriaguez, 
E nada mais! ô Paris! Paris! 
Em seis meses você me levou tudo 
E em seguida, a caminho da minha jovem América 
Você, de maneira discreta e melancólica, 
 
Delicadamente, me mandou de volta! 
Mas eu não via a hora de voltar, 
E no meu país, sob o céu selvagem, 
Eu gritava com muita raiva: 
Uma outra fortuna ou a morte! 
Eu não estou morto, consegui  
Recuperar de qualquer forma 
uma quantidade enorme de dinheiro 
E volto aqui para que você me roube novamente 
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2.2.2 STEFAN ZWEIG E SEU PARAÍSO TROPICAL 

Em 1936, o escritor Stefan Zweig visitava pela primeira vez o Brasil. 

Dessa primeira visita , ele escreverá nove textos que serão o embrião de um dos 

livros mais conhecidos sobre o Brasil, lançado em 1941, cujo título se tornará um 

slogan – “Brasil, um país do futuro”. 

 Nesse livro, o escritor austríaco prestará homenagem à terra que o 

acolheu, destacando a composição étnica brasileira tão diversificada como algo 

fantástico. No Brasil, Zweig encontrou nas ruas das grandes cidades brasileiras 

um povo vivendo de forma pacífica.  

Segundo ele, no Brasil existe a igualdade civil absoluta na vida pública 

e na vida privada, e, para confirmar esse panorama tão positivo, ele destaca em 

sua obra a existência de uma verdadeira “democracia racial” no país. Se para 

alguns fanáticos, teóricos racistas europeus, a miscigenação é vista como algo 

negativo e que vai de encontro a seus ideiais de sociedade “genuinamente pura”, 

para Stefan Zweig, em seu Brasil, um país do futuro (2013, p.19), ela é o “cimento 

de uma civilização nacional brasileira”.  

Ainda segundo Zweig, toda essa conjuntura social, quando comparada 

ao panorama de medo, ódio e guerra europeu da época, provocará no autor a 

necessidade de deixar claro ao leitor que, por essas singularidades brasileiras, 

“a alma fica tão aliviada logo que pisamos nessa terra” (idem, p. 20). Segundo 

ele, todo recém-chegado ao Brasil inicialmente experimentará uma sensação 

calmante, com efeito libertador, e logo reconhecerá que a disposição harmônica 

e edênica da natureza influenciará seu modo de vida. Paraíso do hemisfério sul, 

o Brasil possui como único desejo sua construção pacífica.  

Personalidade mundialmente reconhecida no cenário literário mundial, 

Zweig será recebido com honras de chefe de estado em 1936, pelo então 

presidente da República, Getúlio Vargas. Hóspede do governo brasileiro, ficou 

no hotel mais sofisticado da cidade, o Copacabana Palace. Seus livros, que já 

faziam parte das bibliotecas mais prestigiadas da elite carioca, estarão presentes 

 
Tudo aquilo que lá roubei! 
Disponível em https://www.paroles.net/dario-moreno/paroles-rondeau-du-bresilien . Acesso: 27 de outubro 
de 2019. 
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em todas as bibliotecas, seja na casa de um cidadão comum ou em algum acervo 

oficial do governo.  

No Memorial JK na cidade de Brasíla, encontram-se, no gigantesco 

acervo de livros que fizeram parte da biblioteca pessoal dos presidentes do 

Brasil, quarenta títulos escritos por Stefan Zweig, dentre eles três exemplares da 

biografia sobre Balzac traduzida para o português: duas edições de 1956 e uma 

de 1946 (ver anexo 18 A e B). 

Durante os dias em que esteve no Rio de Janeiro, o autor teve uma 

agenda agitada, algo completamente contrário a sua personalidade tranquila e 

reservada. Escala escolhida por ele antes de se dirigir a Buenos Aires, onde 

participaria de conferência do P.E.N. Club, essa parada de pouco mais de uma 

semana no Rio de Janeiro foi decisiva: encantado pelo país, promete voltar em 

breve. Retornará ao Brasil em 1941, onde, após alguns meses, colocará um 

ponto final em sua história, em 22 de fevereiro de 1942. 

Da primeira visita em 1936, deixou uma ótima impressão. Mesmo com 

toda sua timidez, mostrou-se simpático e participou de jantares, tardes de 

autógrafos e várias recepções na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. 

Recebido pessoalmente por Getúlio Vargas no Palácio do Catete, Zweig passará 

mais de uma hora conversando com o presidente. Segundo DINES (2012), o 

escritor, ao sair do encontro, fala aos jornalistas presentes: “Não parece um 

presidente, e sim um colega da República de Letras!” 

Esse primeiro contato positivo aparecerá na construção do livro sobre o 

Brasil. Zweig (idem, p.22) percorrerá a história nacional e afirmará que o Brasil 

“odeia a guerra”. Além disso, segundo ele, o país foi liderado por um dos 

imperadores mais democráticos e liberais de todas as cabeças coroadas e que, 

mesmo em um período de ditadura (Era Vargas), como a que estava sendo 

instaurada naquele momento, conhece mais liberdades individuais do que a 

maioria dos países da Europa.  

Eurocêntrico, Zweig acredita que, nos últimos anos, o país tenha 

acrescentado algo original em sua história, embora todos os valores culturais 

tenham sido trazidos de fora, seja nas caravelas portuguesas, nos barcos a vela 

ou nos modernos navios a vapor. O autor evocará também o mito do “bon 

sauvage” de Rousseau, afirmando que o brasileiro ainda vive em seu estado 
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primitivo, em harmonia com seus semelhantes, livre da violência que aflige o 

restante do mundo. 

Se, para a maioria dos viajantes que estiveram no Brasil entre os séculos 

XVIII e XIX, a sociedade brasileira era o ponto negativo quando analisada de 

perto, para Zweig, o brasileiro, além de sensível, possui um sentimento de honra 

todo especial. Não reagindo agressivamente, o povo brasileiro dificilmente 

entrará em confronto. Além disso, seu pensamento está de acordo com a 

afirmação de quase todos os viajantes que o antecederam: a natureza brasileira 

é o fator que torna original e diferencia o Brasil do Velho Mundo, como ensinara 

Ferdinand Denis, no século XIX. 

A natureza, com sua exuberância sem concorrência no mundo, será o 

fator decisivo para a sedimentação da imagem edênica que ainda hoje povoa a  

imaginação de todos estrangeiros e de boa parte dos brasileiros. 

Completamente apaixonado pelo Brasil,  Stefan Zweig (2013, p.2050) 

afirmará, nas últimas linhas do livro consagrado ao Brasil, que “quem realmente 

é capaz de sentir o Brasil viu beleza suficiente para a metade da vida”. Porém, 

surge um último questionamento neste capítulo: afinal, seria o Brasil realmente 

um país do futuro para Stefan Zweig e Balzac?  

Stefan Zweig acreditava em uma Europa humanista, consciente de sua 

tradição cultural e de seu papel no panorama mundial. Porém, todas as certezas 

que ele tinha estavam completamente aniquiladas com o panorama desolador 

europeu, em guerra.  

Exilado, não consegue encontrar seu lugar no mundo. A tão temida 

sombra que sempre o acompanhara passa a atormentá-lo cada vez mais. Em 

Brasil, um país do futuro, Zweig vai propor ao leitor tranquilidade e isolamento 

abaixo da linha do Equador. Seu projeto utópico de construção de um país 

perfeito nada mais foi do que a tentativa de reabilitação individual e, quem sabe, 

mundial. Não se pode esperar algo diferente dessa alma reduzida a pequenos 

fragmentos, assombrada pelo medo e pelo caos. 

É no Brasil que ele pretende curar a alma. Para isso, ele vai reconstruir 

esse modelo ideal de civilização em seu livro. Seu olhar, muitas vezes ingênuo 

e seletivo, idealizará um Brasil onde a democracia racial existe. Zweig enxergava 

no país que o acolheu em seus últimos dias de vida a possibilidade de um mundo 

melhor para todos. Esse olhar fascinado pela sociedade multicolorida pretendia 
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lançar, de certa forma, claridade na imensa escuridão que tomava conta do 

continente europeu, com o advento da Segunda Guerra Mundial. 

Contrariamente ao que afirma Zweig em seu livro Brasil, um país do 

futuro, o Novo Mundo nada mais é do que um amontoado de imagens e de 

noções muitas vezes contraditórias. Não existe uma Nação Una, mas, sim, uma 

Nação repleta de idiossincrasias.  

Em relação à vinda de Balzac ao Brasil para enriquecer em terras 

tupiniquins, se realmente isso tivesse acontecido, provavelmente o autor não 

ficaria rico, e, consequentemente, “nós estaríamos mais pobres, pois não 

teríamos a Comédia Humana, cuja ideia só lhe veio depois”, afirma Paulo Rónai. 

(2012, p.172).  

O Brasil mágico, rústico, puro, musical, terra de todas as riquezas e de 

sonhos, tanto para Zweig quanto para Balzac, era a possibilidade de um futuro 

e a solução de todos os seus problemas. Se Zweig coloca um ponto final em sua 

história na cidade de Petrópolis, Balzac não teve tempo nem de fazer suas malas 

e embarcar rumo ao Brasil.  

Como quase tudo na vida do escritor francês, o projeto de viagem ao 

paraíso tropical, com ajuda ou não de um Imperador (fato criado pelo biógrafo 

Stefan Zweig), estava no mesmo oceano de outros inúmeros projetos 

imaginados e que rapidamente foram abandonados por ele como, por exemplo: 

a edição de seus livros com apólices de seguro para os compradores, a 

fabricação de papel para seus livros, a importação de madeira ucraniana para 

construção de estradas de ferro na França, a plantação de abacaxi no terreno 

de sua Jardies, a exploração das antigas minas de prata da Sardenha, a viagem 

às Antilhas e, quem sabe, mais quantos sonhos e devaneios que desapareceram 

rapidamente de sua mente.  

Se no plano profissional, após sua morte, o autor conquistou a 

eternidade, o mesmo não pode ser dito de sua vida pessoal em que tudo foi 

efêmero. Em agosto de 1840, praticamente um mês após anunciar seu projeto 

de viagem ao Novo Mundo para enriquecer, o autor consegue ganhar um pouco 

mais de dinheiro ao editar sozinho a Revue parisienne e, dessa vez, mais 

otimista com o futuro, escreve à sua amada, a senhora Hanska, e coloca um 

ponto final em toda essa história:  
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[...] J’ajourne encore l’exécution de mon projet sur le Brésil. On aime 
tant la France, je vais résister.18 (Pierrot, 1990, p.516) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Tradução livre: [...] Adiei a execução de meu projeto no tocante ao Brasil. A gente ama tanto a França, 
vou resistir. 
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 ... Nulle part, cependant on n’a pu 
 éprouver plus heureusement qu’à  

Paris la naïve et pourtant très sage 
Insouciance de vivre…  

Stefan Zweig 
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CAPÍTULO 3 - STEFAN ZWEIG E A SOMBRA DE BALZAC  

3.1 STEFAN ZWEIG E A FRANÇA:  UMA RELAÇÃO INCONTESTÁVEL 

A França, para Stefan Zweig, foi sempre um modelo a seguir, um lugar 

aonde as pessoas vão para se instruir, mas também para entrar em contato com 

as belezas da modernidade. 

Pertencendo a uma rica família de grandes industriais por parte de pai e 

a famílias de banqueiros italianos, suíços e americanos por parte de mãe, Zweig 

teve uma infância realmente tranquila e, pode-se dizer, plural, pois, em casa, a 

família falava diversas línguas. Em uma conversa entre eles, várias línguas se 

alternavam sem causar problemas de compreensão. O alemão, o francês, o 

italiano e o inglês eram falados fluentemente pelos membros da família e 

facilmente aprendidos pelas crianças, devido à presença de governantas 

estrangeiras, originárias sobretudo da França ou da Inglaterra, aumentando, 

dessa forma, o ambiente cosmopolita da casa. 

Como em qualquer lugar do mundo no final do século XIX e início do 

século XX, o francês era a língua da alta sociedade, e, em Viena, comunicar e 

falar em francês demonstrava, também, o acesso a uma boa educação. 

Era uma época em que os olhares do mundo inteiro tentavam captar o 

modelo francês. As pessoas em Viena se penteavam como Sarah Bernhardt, os 

cafés vienenses eram inspirados na última moda vinda de Paris, e nos grandes 

cafés literários os clientes podiam consultar a Mercure de France e outras 

revistas francesas. 

Os jovens escritores vienenses nutriam-se de tudo o que vinha da França 

e se entusiasmavam com a nova literatura francesa, que eles contrapunham ao 

naturalismo berlinense. 

Zweig, profundamente marcado pelo período de sua juventude passado 

em Paris, sentirá saudades desses anos tão importantes para sua formação 

como indivíduo e como escritor. Essa mesma Paris, no período entreguerras, 

mostrar-se-á um pouco hostil aos germânicos, o que não é capaz de modificar 

sua maneira de saborear a vida parisiense.  

Para ele, Paris é esplêndida, cheia de vida e de alegria. É lá que ele 

continuará a se nutrir intelectualmente para viver e escrever. Sempre que 
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possível, Zweig incluía a França em seu roteiro. A cidade luz será destino certo 

tanto para estadias mais longas, como para breves passagens nas quais o autor 

era contratado para proferir suas palestras ou em lançamentos de seus livros. 

Além do trabalho, ele sempre visitava seus inúmeros amigos artistas residentes 

na capital francesa (ver anexo 2). 

Terminado seu doutorado sobre Hyppolyte Taine na Universidade de 

Viena, Zweig, doutor em Filosofia, parte para a França, para uma estadia de seis 

meses que se dará entre novembro de 1904 e junho de 1905. Em Paris, ele aluga 

um apartamento na rua Victor Massé, número 5, bem próximo ao Pigalle. É 

nesse bairro, frequentado por artistas e escritores, que o jovem vienense vai 

viver, imerso no meio parisiense onde viveram seus autores preferidos como 

Verlaine e Zola. 

Mais tarde, um pouco mais conhecido como escritor, Zweig retornará a 

Paris, mas passará a se hospedar entre o 1º e o 2º arrondissement19, tendo o 

Palais Royal, a Comédie Française, a Bibliothèque nationale de France (BnF) - 

Site Richelieu e a Bolsa de Valores como vizinhos. O 1º arrondissement, o mais 

central da capital, é onde se situa o Louvre, as grandes butiques de luxo, os 

restaurantes e os cafés mais finos de Paris.   

Em 1912, Stefan Zweig estará no Hôtel Beaujolais, situado à rua de 

Beaujolais, número 15, a mesma onde se encontra a casa da escritora francesa 

Colette. A rua Beaujolais que começa na rua de Valois e termina na rua de 

Montpensier mede 128 metros e, em 1784, estava incorporada à margem norte 

do antigo Jardim do Palais Royal. 

Praticamente parte do Palais Royal, o antigo Hôtel Beaujolais situava-se 

ao lado do famoso restaurante Le Grand Véfour, em um dos melhores locais da 

cidade de Paris. Até 1784, esse local era ocupado pelo Café de Chartres, 

estabelecimento muito chique que as pessoas frequentavam para se mostrar e 

falar de política, à época em que a França caminhava para a Revolução de 1789. 

 

 
19 Arrondissement: divisão territorial e administrativa da cidade de Paris. 
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Radiogravura 1 – século XX, Arquivo particular 

 

Radiogravura 2 – século XX, Arquivo particular 

 

 

Durante a Belle Époque, a vida da rua Beaujolais girava em torno do 

Grand Véfour. Era o lugar em que o mundo e o submundo se exibiam. Mais tarde, 

de 1914 a 1945, o Grand Véfour se tornará a cantina de Colette e de Jean 

Cocteau, o que, certamente, chamará a atenção das celebridades do mundo das 

artes e das letras para o restaurante. Em seu salão, era possível encontrar Sacha 

Guitry, Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Jouvet e 

André Malraux. 
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Hoje, infelizmente, não são encontrados mais vestígios do Hôtel 

Beaujolais. Mesmo havendo um número 15 fixado ao muro e uma porta de 

madeira indicando a entrada de um prédio, não há indícios de que um dia existiu 

nesse local um hotel frequentado por ricos burgueses que passavam suas férias 

em Paris. Na sequência de fotografias de Eugène Atget (1857-1927) (ver anexos 

3 a, b, c), pode-se ver um pouco da rua Beaujolais do início do século XIX. Mas 

não se sabe exatamente o lugar exato em que se situava o hotel, pois o fotógrafo 

se colocou praticamente em frente ao número 15. Na sequência de anexos, 

podemos nos transportar até a atualidade e veremos como se encontra hoje essa 

rua (ver anexo 4 a,b). 

Na cidade Luz, Stefan Zweig frequentava um círculo muito distinto de 

grandes escritores e artistas da época, do qual participavam Salvador Dali, 

James Joyce, Crommelinck e todos os seus velhos amigos. 

Em 1922, devido a obras no Hôtel Beaujolais, Zweig se hospedará no 

Hôtel des Colonies, no número 27 da rua Paul Lelong. Localizada no 2º 

arrondissement, essa rua começa no número 89 da rua Montmartre e tem 

aproximadamente 202 metros. A 500 metros da Bibliothèque nationale de France 

- Site Richelieu e a 170 metros da Bolsa de Valores de Paris, esse local será, 

então, o lugar perfeito para Zweig. 

Os vestígios desse hotel estão, hoje, completamente apagados. Um 

documento cartográfico datado de antes de 1848, encontrado na BnF (site: 

Gallica), mostra a venda de dezenove lotes dos terrenos das antigas oficinas de 

serviço de entregas do reino, das ruas de la Banque e Pierre, antigo nome da 

rua Paul Lelong (ver anexo 5 a). 

Ao longo da história, essa rua teve diferentes nomes como, por exemplo: 

rua Petit-Chemin-Herbu, rua Pénécher, rua Péniche, rua Périche, beco Saint-

Pierre-Montmartre, rua Saint-Pierre-Montmartre, rua Pierre. Somente em 1847 

essa via pública será chamada de Paul Lelong (1799-1846), nome do arquiteto 

responsável. 

Hoje, são encontrados apenas esses registros do lugar onde Stefan Zweig 

costumava se hospedar. No número 27 da rua Paul Lelong, existe um novo 

prédio construído em 1982, cujo térreo é de estabelecimentos comerciais e seis 

andares de apartamentos (ver anexo 5 b). Do antigo hotel que se situava nesse 

local, resta somente a memória escrita nas correspondências de Zweig, a 
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publicidade em diferentes semanários do final do século XVIII e, também, as 

citações de semanários ao longo do século XIX. Esse estabelecimento, bem 

localizado no 2º arrondissement, era um dos hotéis que aparecem na imprensa, 

por exemplo em Le courrier commercial de 1871 (ver anexo 5 c), como um dos 

principais de Paris, aonde chegam viajantes, sobretudo compradores 

(comerciantes) que fixavam domicílio nesse endereço, para adquirir produtos 

que seriam, em seguida, vendidos em suas lojas, em suas cidades de origem ou 

no exterior. 

O Hôtel des Colonies era frequentemente recomendado por revistas, 

guias de viagem e jornais como Le Figaro de 6 de fevereiro de 1876, que mostra 

uma lista com os “Grands Hôtels Parisiens et à l’étranger” (ver anexo 5 d).  

A partir de 1932, Zweig escolherá o Hôtel Louvois, em frente à 

Bibliothèque nationale de France (BnF), localizada na praça Louvois, como sua 

residência em Paris. 

Radiogravura 3 - século XX, Arquivo particular   

 

 Em carta endereçada a seu amigo Romain Rolland, de 4 de abril de 1940, 

Zweig, já no exílio em Bath (Inglaterra), diz que estará em Paris entre 11 e 28 

daquele mês, para uma conferência intitulada “Vienne d’hier”, no teatro Marigny, 

dia 26. Informa também que se hospedará no Hôtel Louvois. O teatro Marigny, 

em suas origens, foi o teatro de Bouffes-Parisiens, cujo responsável em 1855 

era o compositor Jacques Offenbach. Nesse lugar de prestígio, onde as grandes 
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companhias de teatro se apresentavam, Zweig, escritor de sucesso, sobretudo 

na França, vai fazer sua última conferência. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vista da praça Louvois com o antigo prédio do Hôtel Louvois ao fundo. 
Fonte:https://www.paristoric.com/index.php/sciences-et-nature/espaces-verts/909-

le-square-louvois Acessado em 28 de fevereiro de 2019.  
 

 

 

Fonte:.https://www.ebay.fr/itm/CPA-PARIS-75-SALON-HALL-HOTEL-LOUVOIS-
CLIENTS-PALACE-TOURISME-1905-

B67/163596872931?hash=item2617222ce3:g:bYkAAOSwWWxY-GUQ  
Acessado em 22 de fevereiro de 2019. 

 

https://www.paristoric.com/index.php/sciences-et-nature/espaces-verts/909-le-square-louvois
https://www.paristoric.com/index.php/sciences-et-nature/espaces-verts/909-le-square-louvois
https://www.ebay.fr/itm/CPA-PARIS-75-SALON-HALL-HOTEL-LOUVOIS-CLIENTS-PALACE-TOURISME-1905-B67/163596872931?hash=item2617222ce3:g:bYkAAOSwWWxY-GUQ
https://www.ebay.fr/itm/CPA-PARIS-75-SALON-HALL-HOTEL-LOUVOIS-CLIENTS-PALACE-TOURISME-1905-B67/163596872931?hash=item2617222ce3:g:bYkAAOSwWWxY-GUQ
https://www.ebay.fr/itm/CPA-PARIS-75-SALON-HALL-HOTEL-LOUVOIS-CLIENTS-PALACE-TOURISME-1905-B67/163596872931?hash=item2617222ce3:g:bYkAAOSwWWxY-GUQ
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A partir dessas imagens, observa-se um hotel de luxo, desde a fachada 

que se abre para a praça Louvois com sua fonte, até o interior, onde os habitués, 

uma clientela muito distinta, apreciavam o conforto e a elegância. Para se 

cadastrar na Bibliothèque nationale - Site Richelieu, situada no número 58 da rua 

Richelieu, Zweig fornecerá o endereço do Hôtel Louvois. 

A BnF tem em sua origem as coleções reais. A partir de 1537, sob o 

reinado de François I, as gráficas e livrarias serão obrigadas a registrar, na 

livraria do castelo de Blois, todo livro impresso e posto em venda no reino. 

Conhecido como depósito legal, esse registro constitui uma etapa fundamental 

para a biblioteca real. Em meados do século XVI, a biblioteca é transferida para 

Paris. E, a partir de 1666, Colbert, para a glória de Louis XIV, transfere as 

coleções que se encontravam no Louvre para o prédio em que se situam 

atualmente. Havia também a preocupação de aumentar o acervo da biblioteca 

com doações de particulares ou através de aquisições.  

Em 1719, a Bibliothèque nationale de France será a maior da Europa e, 

graças ao abade Bignon, antigo bibliotecário do rei, como responsável, o acervo 

continuará a aumentar, recebendo do mundo inteiro diferentes obras para 

enriquecer a coleção de sua majestade. Além disso, Bignon abrirá as portas da 

biblioteca não apenas aos estudiosos, mas também aos curiosos. 

No século XIX, o prédio sofrerá modificações consideráveis. Sob as 

ordens de Napoléon III, o arquiteto Henri Labrouste será o responsável pela 

reconstrução do prédio e, atualmente, vemos seu nome na grande sala oval. 

 

 

 

 

Sala Labrouste- Janeiro 2019 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

Sala Labrouste Século XIX 
Fonte: Site da BnF 
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Stefan Zweig se servirá das coleções da Bibliothèque nationale, já 

aumentada e preparada para receber estudiosos, escritores e curiosos, para 

fazer pesquisas, visando escrever suas novelas, suas grandes biografias, como 

a de Marie-Antoinette e Fouché, e para tomar notas para a construção de seu 

“grand Balzac”. 

 

 

Cartão de leitor de Stefan Zweig – arquivos administrativos da BnF 
Disponível na página do Facebook da BnF: 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/photos/a.10154452821867880.1073741871.298
822067879/10154452822142880/?type=3&theater 

 

 

No despertar do século XX, Paris representava a modernidade. Cidade do 

urbanismo, das festas, dos cafés-concerto e dos music-halls, dos bailes 

populares e dos albergues. Mas Stefan Zweig terá, também, a oportunidade de 

conhecer outros lugares na França como Boulogne-sur-Mer, uma pequena 

cidade provinciana, charmosa, com seu mercado, seus cafés e todas as 

características francesas mais fortemente presentes do que em Paris. Nesse 

pequeno recanto da França, Zweig descobrirá o prazer da boa mesa, sempre 

farta, com suas refeições pantagruélicas. Comentando a beleza da Normandia, 

ele confessará a sua primeira esposa, Friederik, que, àquele momento, ele havia 

conhecido realmente a França.  

Ao sul, ele se encantará com Marseille, pelos seus diferentes aspectos: 

desde os velhos quartiers20 e as roupas penduradas às janelas, até o porto e 

seus grandes canais.  

 
20 Quartiers: setor, zona de uma cidade. 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/photos/a.10154452821867880.1073741871.298822067879/10154452822142880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/photos/a.10154452821867880.1073741871.298822067879/10154452822142880/?type=3&theater
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O escritor descobrirá, também, o Languedoc, onde ele visitará Aigues-

Mortes, Sète, Montpellier, Narbonne, Toulouse. Esta última cidade vai 

impressioná-lo bastante, sobretudo por causa de seus museus com coleções de 

estátuas do século XV. 

No período entreguerras, Zweig publicará diversos ensaios críticos sobre 

obras de grandes escritores franceses. Segundo DUMOND (1967), esses 

escritos são de inigualáveis proporções e valor. Zweig, escritor de renome 

internacional à época, escreve alguns simples prefácios encomendados por 

editores, mas também artigos que são publicados em jornais e revistas, cujo alvo 

é o grande público. Podemos encontrar assuntos bem variados: de Stendhal a 

problemas de psicologia, sobretudo aqueles relacionados às pesquisas de 

Sigmund Freud (ver anexos 6 a,b,c). 

Grande viajante, de natureza curiosa, sempre agradável, Zweig possuía 

amigos em todos os cantos do mundo. Na França, ele frequentava todas as 

personalidades do meio literário, ou seja, fazia parte de um círculo exclusivo em 

que transitavam René Arcos, Paul Claudel, Georges Duhamel, André Jouve, 

Madeleine Rolland, André Maurois e Roger Martin du Gard. 

É quase impossível falar de Stefan Zweig sem abordar a amizade entre 

ele e Romain Rolland, grande escritor francês do século XX, nascido em 26 de 

janeiro de 1866 em Clamecy (Nièvre), autor de Au-dessus de la mêlée, laureado 

com o Prêmio Nobel de Literatura em 1915. 

Graças a seu amigo Verhaeren, Stefan Zweig, em 1904, terá a 

oportunidade de conhecer, também, um certo número de escritores e artistas 

dessa época; esses encontros, porém, foram fugazes. Entre essas 

personalidades, encontraremos Gide, Vildrac, Jules Romains, Bazalgette e 

Rilke. 

Quanto a Romain Rolland, Zweig vai descobri-lo em uma estadia na Itália 

em 1903. Convidado por um artista russo que estava em Florença, Zweig vai 

folhear as páginas do Cahier de la Quinzaine21, no qual encontrará as primeiras 

páginas de Jean-Christophe - l’Aube, primeiro volume de uma série de dez. 

 
21 Jean-Christophe é um romance de Romain Rolland, publicado em dez volumes, de 1904 a 1912, nos 
Cahiers de la quinzaine, tendo recebido, em 1905, o prêmio Femina. O romance muito contribuirá para a 
atribuição do Prêmio Nobel de Literatura a Romain Rolland em 1915. 
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Enquanto espera o encontro com seu amigo artista, ele mergulha na leitura de 

Romain Rolland. 

Em sua viagem a Paris, logo depois desse encontro, Zweig começa a se 

informar sobre Romain Rolland, com o qual ele sente uma enorme afinidade. 

Depois de ter recebido um dos livros de Stefan Zweig, uma coletânea de versos 

chamada Die früren Kränze, Romain Rolland envia-lhe uma carta-resposta e, a 

partir desse momento, uma correspondência e uma amizade fraterna terão início 

entre os dois escritores. 

Stefan Zweig, em sua autobiografia, Le Monde d’hier, afirma que eles se 

encontraram em Paris em fevereiro de 1913. Nessa longa estadia, no mínimo 

três vezes por semana, Romain Rolland, Verhaeren, Rilke e Zweig vão se reunir 

em torno de uma mesa do restaurante Bœuf à la mode (ver anexo 7), para comer 

e conversar. 

Esse restaurante, inaugurado em 1792, situava-se à rua Valois, número 

8, em frente às arcadas do Palais Royal, ao lado do Banque de France (BF), 

também cenário de uma excelente narrativa de Zweig intitulada Visite au 

royaume des milliards, publicada em 1976 por S. Fischer Verlag e Fischer 

Taschenbuch Verlag, com o título original Auf Reisen, ou em sua versão francesa 

Voyages, de 2000, pelo editor  Belfond. 

Muito em moda à época, o nome desse restaurante tem origem em uma 

estátua de um boi, localizada ao centro do salão, cuja aparência variava de 

acordo com a indumentária dos parisienses. Desse famoso restaurante, fechado 

em 1936, atualmente dividido em pequenos estabelecimentos, resta apenas 

alguns indícios da decoração exterior como, por exemplo, uma placa na qual se 

vê um boi vestido sobre uma grande porta de madeira – a entrada do estoque 

de uma marca de luxo. 

Em suas lembranças, Zweig nos descreve o pequeno quarto de Romain 

Rolland, no quinto andar, no boulevard Montparnasse. Era um cômodo coberto 

de livros, com uma atmosfera monástica, onde vivia seu grande amigo. Romain 

Rolland, preocupado com sua saúde, comia pouco, não ingeria álcool e não 

fumava. Na intimidade, além de gostar de seu trabalho, encontrava prazer no 

piano, onde ressuscitava obras de mestres como Max Reger, Busoni, Bruno 

Walter. 
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Zweig não pode deixar de admirar a extensão do conhecimento de 

Romain Rolland. Literatura, filosofia, história, música, os grandes problemas 

contemporâneos, ele sempre estava a par de tudo. Como não ser fiel a um amigo 

que havia conhecido Renan, Wagner, que frequentava Jaurès e que mantinha 

uma correspondência com Tolstói. Ele será chamado, por Zweig, de Die 

Geisteshelden ou seu Herói do pensamento. 

Romain Rolland encarnava, segundo Zweig, a consciência europeia, visto 

que, mesmo diante da escalada dos perigos e da exaltação crescente dos 

fanatismos, ele queria manifestar sua fé na unidade da Europa e fazer um apelo 

à consciência dos povos. 

Na primavera de 1914, em uma viagem pelo Vale do Loire, Zweig passará 

a noite no cinema, onde assistirá a explosões do furor popular. No momento da 

projeção das atualidades, ao ser exibida a visita do imperador Guillaume a Viena, 

o público começa a assoviar e a gritar injúrias endereçadas ao chefe da 

Alemanha. 

Mesmo diante desses sinais, Zweig não acreditava na eclosão da guerra 

em julho daquele ano. Infelizmente ele se enganou e a guerra começou em 28 

de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918. Durante o conflito, a 

presença de Romain Rolland na Suíça permitirá que os amigos continuem a se 

corresponder, mas somente em 1917 eles irão se reencontrar. 

Com a Áustria em guerra, Zweig consegue, enfim, a autorização para fixar 

sua residência na Suíça. Assim, os dois amigos puderam ter um contato um 

pouco mais próximo, visto que possuíam um ponto de vista análogo em relação 

aos acontecimentos no mundo. 

Com o fim da guerra, Zweig volta para Kapuzinerberg, sua residência em 

Salzburgo, e, em 1923, Romain Rolland será seu hóspede à época do festival 

da cidade. No ano seguinte, os amigos estarão juntos e Zweig, fazendo com que 

Rolland aproveite todas as produções artísticas da capital austríaca, adquire um 

camarote para assistir às óperas da temporada. 

Em visitas a amigos como Sigmund Freud e almoços oferecidos por Zweig 

a outras celebridades, Romain Rolland conhecerá personalidades como A. 

Schnitzler. Em diferentes momentos, os dois amigos vão viajar juntos, de Leipzig 

à Munich, onde se hospedarão na casa de Hermann Bahr. Em seguida, terão a 
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chance de ter acesso aos arquivos de Nietzche, sempre acompanhados da Sra. 

Förster-Nietzche. 

Em 1933, Hitler chega ao poder e, no dia 10 de maio, os autores 

considerados decadentes pelo regime, ou seja, a maioria dos escritores judeus, 

terão suas obras queimadas em praça pública. Dentre eles, encontramos Stefan 

Zweig. 

Nesse mesmo ano, em uma visita à Suíça para fazer uma série de 

conferências, Zweig reencontrará seu amigo, “l’ermite de Villeneuve”22, pela 

última vez. E, nesse momento, é tirada a foto mais conhecida desses amigos, 

em um jardim (ver anexo 8). A partida de Zweig para a Inglaterra, depois para a 

América, vai separá-los para sempre. 

A amizade entre esses dois homens teve como fator determinante a 

Primeira Guerra Mundial. Um em Paris, o outro em Viena, suas relações eram 

baseadas em estima recíproca, às vezes em trocas literárias. Mas será o conflito 

que separa suas pátrias que mostrará a forte ligação entre eles, visto que não 

apenas a guerra irá ligá-los sentimentalmente, mas também a paz representada 

pela Suíça na Europa em guerra. 

Mesmo se, em diferentes momentos, eles demonstraram pontos de vista 

diferentes sobre a guerra, a amizade permaneceu entre os dois. Zweig, mais 

pacifista, encontra-se em meio aos pacifistas como ele e aos revolucionários, 

nessa Europa dominada pela loucura destrutiva da Primeira Guerra Mundial. 

Com o fim da Guerra, Stefan Zweig retorna à Áustria e continua sua vida, 

escrevendo e publicando artigos em revistas. Ele confia seu testamento 

espiritual a seu amigo Romain Rolland. A vida, pouco a pouco, retomará seu 

curso e, em Paris, Zweig encontrará apoio de seus amigos como, por exemplo, 

Pierre-Jean Jouve, René Arcos. Romain Rolland, seu eterno amigo, estará 

sempre pronto a recebê-lo, enquanto “le monde d’hier” desmorona. 

Essa grande amizade entre Romain Rolland e Zweig pode ser verificada 

a partir dessas linhas escritas por Rolland, nas quais podemos notar a admiração 

do escritor francês pelo austríaco: 

 

Stefan Zweig a gardé un air de jeunesse, il ne semble pas avoir plus 
de trente-cinq ans. La première impression de sa physionomie, au nez 

 
22 Romain Rolland. Chamado assim por Zweig, devido ao modo de vida quase recluso do escritor francês. 



 
 

79 
 

allongé, est d’une finesse sémitique qui met en garde la sympathie ; et 
sa parole, un peu lourde, tenace et monotone (en français), n’est pas 
attrayante. Mais à mesure qu’on parle avec lui, on reconnaît la droiture 
et la noblesse de sa nature. J’ai eu le sentiment que, comme il arrive 
parfois chez les Juifs de haute valeur, la volonté a une grande part à 
cette noblesse intérieure ; il veut être d’une moralité supérieure, d’un 
tact irréprochable, etc. Mais le fait est qu’il l’est ; et par quelque chemin 
qu’il y soit parvenu, c’est très beau et très bon… Il est à la fois très 
humain et d’une belle intransigeance morale sur tout ce qui porte 
atteinte à « l’humain ». C’est ainsi qu’il n’aime pas plus que moi ceux 
qui sacrifient les hommes aux idées, si belles soient-elles.23 
 
 
 

Durante toda sua vida, Zweig teve uma relação muito enriquecedora com 

a França. Foi apreciado por artistas franceses como André Maurois que, na 

celebração póstuma do septuagésimo aniversário de Zweig, em 1952, declarou 

ter admirado bastante o escritor austríaco, e que suas carreiras se encontravam, 

visto que cada um, à sua maneira, tentava trazer de volta à vida grandes 

personalidades, e que o Balzac de Zweig persistirá como modelo de estudos 

sobre a vida e a obra do escritor francês. Em 1965, encontraremos nas livrarias 

da França Prométhée ou la Vie de Balzac, de Maurois, um dos mais importantes 

estudos históricos e literários, referência sobre o pai do realismo francês. 

3.2 STEFAN ZWEIG SEMPRE ATUAL 

Amante de viagens, Stefan Zweig não gostava de ficar muito tempo em 

um mesmo lugar. Sua casa era nos hotéis onde ele se hospedava, fosse na 

Europa ou em outro lugar do mundo. Para viajantes como ele, viajar era um 

modo de vida que pertencia a uma certa burguesia. Essa maneira de viajar 

estava muito em voga no século XIX. O viajante, àquela época, estava inspirado 

pelo espírito científico humanista e a viagem possuía um interesse 

enciclopédico, servindo para ampliar o horizonte do viajante, além de enriquecer 

 
23 Tradução livre: Stefan Zweig manteve um ar de juventude, não parece ter mais de trinta e cinco anos. A 
primeira impressão de sua fisionomia, de nariz alongado, é de uma fineza semita que lança um alerta para 
sua simpatia; e sua fala, um pouco pesada, tenaz e monótona (em francês), não é atraente. Mas à medida 
que falamos com ele, reconhecemos sua retidão e a nobreza de sua natureza. Tive a impressão de que, 
como acontece às vezes com os judeus de grande valor, a vontade tem grande participação nessa nobreza 
interior; ele quer possuir uma moralidade superior, um tato impecável etc. Mas o fato é que ele é assim; e, 
independentemente do caminho que o levou até aí, é muito bonito e muito bom... Ele é, ao mesmo tempo, 
muito humano e de uma bela intransigência moral com tudo que atenta contra o “humano”. É dessa forma 
que ele não gosta, mais do que eu, daqueles que sacrificam os homens em nome de ideias, mesmo sendo 
elas muito boas. 
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seus conhecimentos do mundo, a partir de trocas que não podiam ser realizadas 

com livros e manuais. 

Exímio viajante em sua época, Zweig enxergava as viagens como a 

oportunidade de estar em contato com outras culturas, outros hábitos e 

costumes. Essas viagens eram, para ele, verdadeiros laboratórios que permitiam 

uma imersão completa no novo, no desconhecido, uma maneira de se preparar, 

se alimentar para a construção de personagens, imagens e paisagens de suas 

novelas. 

Essa paixão pode ser verificada nas primeiras linhas de sua narrativa 

Voyageurs ou Voyagés ?24, na qual ele mostra seu entusiasmo pelas viagens e 

pelo seu aspecto misterioso, atividade que se iniciava no final do século XIX e 

início do século XX: 

 
J’ai une passion pour les ports et pour les gares. Je peux y rester 
pendant des heures à attendre qu’une nouvelle vague de gens et des 
marchandises vienne déferler en mugissant, couvrant la précédente, 
j’aime les signes, ces signes mystérieux qui indiquent l’heure et le trajet, 
les cris et les sons sourds et variés qui se fondent les uns dans les 
autres en un bruit évocateur […] continuons à voyager à la façon de 
nos arrière-grands-parents, à notre guise, vers le but que nous avons 
choisi nous-mêmes. C’est là en effet l’unique moyen de découvrir non 
seulement le monde extérieur mais aussi notre univers intérieur.25 

 

 

A partir de suas cartas, podemos ver suas diversas viagens pelo mundo. 

Encontraremos registros de passagens por países como: França, Bélgica, 

Alemanha, Itália,  Suíça, Inglaterra, Espanha, URSS, Argélia, Índia, Ceilão (atual 

Sri Lanka), Birmânia (atual Myanmar), Estados Unidos, Canadá, Panamá, Cuba, 

Argentina, Uruguai, Brasil. 

Além do caráter instrutivo já anunciado acima, para Zweig, essas viagens, 

que poderiam chegar a durar até seis meses, eram momentos nos quais novos 

 
24 Stefan Zweig, Voyages ou Voyagés ? em Voyages, Belfond, col. Livre de Poche, 2000, p.145-153. 
25 Tradução livre: Tenho uma paixão pelos portos e pelas estações. Posso lá permanecer durante horas, 
esperando que uma nova onda de gente e de mercadorias venha a arrebentar, fazendo um barulho surdo 
e prolongado, cobrindo a precedente. Gosto dos sinais, esses sinais misteriosos que indicam a hora e o 
trajeto, os gritos e os sons surdos e variados que se fundem uns nos outros em um barulho evocador [...] 
continuamos a viajar como nossos bisavós, como bem queremos, para o destino que nós mesmos 
escolhemos. Esse é, de fato, o único meio de descobrir não somente o mundo exterior, mas também nosso 
universo interior. 
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projetos com editores ao redor do globo eram fechados, palestras eram 

realizadas, livros e novelas eram imaginados e escritos.  

Entre suas inúmeras viagens ao redor do mundo, seja para buscar 

inspiração e escrever um livro, seja para um compromisso de trabalho 

(lançamento de uma nova edição, participação em eventos, congressos e 

palestras), destacam-se algumas viagens que marcaram profundamente o autor. 

Dentre elas, os cinco meses de 1908, passados na Índia, bem como seu grande 

ciclo de palestras, em 1917, pela Suíça, serão relembrados com alegria por 

Zweig. Em 1918, após alguns meses em Zurique, ele escreverá seu ensaio sobre 

Dostoiévski. Já em 1938, novamente em um grande ciclo de palestras, agora 

pelos Estados Unidos, Stefan Zweig passará por trinta cidades americanas, nas 

quais o autor foi recebido de forma calorosa. 

A evolução artística de Zweig crescerá de forma gradativa. De traduções 

para o alemão, em 1905, de seus autores preferidos, como o francês Verlaine e 

o belga Émile Verhaeren, em 1907 ele tentará se lançar no teatro com sua peça 

Thersite. Infelizmente, uma série de problemas e a morte dos dois diferentes 

protagonistas escalados em diferentes momentos para estrearem sua peça 

impedirão que ela seja encenada. Perturbado com o destino trágico daqueles 

que de alguma forma estavam ligados à sua arte, Zweig, supersticioso, prefere 

se afastar do teatro. 

Somente durante a Primeira Guerra Zweig voltará a escrever para o 

teatro. Profundamente afetado pelo desenrolar dos acontecimentos nos 

primeiros meses da Grande Guerra, e insatisfeito com seu trabalho burocrático 

nos arquivos do conflito, ele, incentivado pelos amigos, encontrará refúgio no 

processo de criação da peça Jérémie (1917).  

Peça composta de nove quadros, ela colocará em questão dois temas: a 

derrota como possibilidade de nos tornarmos mais fortes e a capacidade de 

resiliência do povo judeu face à barbárie. A peça será um sucesso, vendendo 

aproximadamente vinte mil exemplares em Viena. As pessoas amam esse 

Jeremias, pacificador e enunciador de tempestades, um verdadeiro conselheiro 

dos povos em perigo. Com a Áustria enlutada, coberta pela cortina de fumaça 

da guerra, todos esperam que novamente o sol nasça sobre o país. 

Mundialmente conhecido, foi na França que Zweig teve uma produção 

literária muito rica, que se deu de 1902 a 1938. No total, 32 obras dedicadas à 
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França e à literatura francesa ao longo de sua vida (ver anexo 6 b). Pode-se vê-

lo sempre nas páginas dos grandes semanários especializados em literatura e 

crítica literária, como na publicidade em Les nouvelles littéraires - Artistiques et 

scientifiques, de 23 de março de 1928, onde aparece seu primeiro livro 

Dostoiévski, que acabava de ser traduzido para o francês por Henri Bloch (ver 

anexo 9). 

Depois de sua morte, nos foram legados dois livros: Balzac (1946) e 

Montaigne (1960). De Baudelaire, Rodin, Sainte Beuve, Chateaubriand, 

passando por Marceline Desbords-Valmore, Stendhal, Fouché, Zweig escreveu 

romances, artigos, prefácios, conferências e biografias. Uma produção literária 

abundante, sem contar suas obras consagradas no mundo inteiro como: La Peur 

(1920), Amok (1922), La confusion des sentiments (1926), 24 heures de la vie 

d’une femme (1934), Brésil, terre d’avenir (1941), Le Joueur d’échecs (1943). 

Essas obras, vários romances e biografias, vão assegurar sua notoriedade no 

mundo literário, pois ele sempre foi publicado em diversos idiomas. 

Durante toda sua existência Stefan Zweig esteve e continua presente no 

cenário artístico/editorial francês. Mesmo após a sua morte, seus livros são 

procurados pelo público nas livrarias, e suas obras são constantemente 

adaptadas para o cinema e o teatro.  

O público leitor e admirador francês nunca deixou sua obra cair no 

ostracismo, como já ocorreu com outros escritores estrangeiros. Ela nunca 

desaparece; de tempos em tempos, sua força diminui, mas ela está sempre viva.  

Na França, de maneira geral, vê-se uma crítica muito forte e positiva nos 

anos de triunfo do escritor, ou seja, de 1916 a 1933. Sucesso de vendas, é muito 

conhecido sobretudo por suas novelas como, por exemplo, Amok. Setenta e sete 

anos depois de sua morte, Zweig, na França, continua a ser um autor muito lido, 

e um trunfo para certas editoras como Grasset, Stock e Livre de Poche. Segundo 

o artigo “Le phénoménal M. Zweig”, escrito em 2009 pelo jornalista Mohammed 

Aissaoui no jornal Le Figaro, Zweig foi o segundo mais vendido do ano pela 

Grasset, com Le voyage dans le passé, tradução de Valérie Bollaert, e um 

romance inédito em francês, intitulado Un soupçon légitime. Sucesso também de 

vendas pela Stock (segundo lugar no ranking da editora), com a reedição de um 

sucesso de vendas de 1927, Lettre d’une inconnue. 
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O autor austríaco é um dos mais importantes dos arquivos do Livre de 

Poche, de quem encontramos trinta e sete títulos no catálogo da editora, pois o 

escritor continua sendo um fenômeno de vendas, de acordo com as palavras da 

diretora Cécile Boyer-Runge. Zweig vende, em média, 310.000 exemplares por 

ano, o que significa mais de três milhões de livros em dez anos. 

Segundo Boyer-Runge, um exemplo desse sucesso é o livro Le joueur 

d’échecs que vendeu mais de um milhão de exemplares na França, somente em 

edição de bolso. Como outros sucessos de venda, temos Amok (1922) e 24 

heures de la vie d’une femme (1927), que venderam 600.000 exemplares cada 

um. Outros títulos, como a biografia Marie-Antoinette (1932) e sua autobiografia 

Le Monde d’hier (edição póstuma), encontram-se também no topo do ranking, o 

que confirma Zweig como um dos autores que continua sendo muito lido, mesmo 

depois de sua morte.  

No artigo publicado em 11/04/2017, na edição digital do jornal Le Figaro, 

o jornalista Mohammed Aïssaoui, a partir das afirmações do responsável do GfK 

(Growth from Knowledge)26, diz que, em 2009 e 2010, as vendas dos livros do 

autor austríaco aumentaram consideravelmente, graças à tradução de Voyage 

dans le passé. Foram mais de 480.000 exemplares vendidos, o que caracteriza 

Stefan Zweig como um fenômeno de vendas ainda na atualidade. 

Para tentar explicar a atração dos franceses pelas obras de Stefan Zweig, 

é preciso dizer que um dos motivos é sua maneira de escrever, mais simples, 

mais concisa e mais acessível, se o colocamos ao lado de seus colegas como 

Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Arthur Schnitzler, Joseph Roth. Além disso, 

Zweig sempre preferiu as novelas ou o romance curto, em vez de se dedicar à 

saga, como seus amigos Roger Martin du Gard, Romain Rolland e George 

Duhamel, o que se configura, hoje, mais atraente para as novas gerações. 

Em seu processo de criação, ele condensa ou elimina todos os excessos, 

construindo narrativas curtas, ritmadas, nas quais ele retrata a psicologia dos 

personagens. De maneira mais direta, ele revela o essencial, e sua técnica cria 

histórias acessíveis a todos os públicos. 

Se, na imprensa francesa, vemos o autor sendo assunto em semanários 

e revistas especializadas, é nas grandes livrarias que vemos o verdadeiro 

 
26 GfK (Growth from Knowledge): sociedade de pesquisa sobre consumo, criada em 1934 e considerada a 
maior instituição de estudos de mercado e auditoria de marketing da Alemanha e quarta do mundo. 



 
 

84 
 

fenômeno de venda e sucesso. Seus livros, assim que chegam aos 

estabelecimentos, “n’y restent pas beaucoup”27, de acordo com os vendedores 

ou os responsáveis nas lojas consultadas. 

 Partindo de um sebo em Bordeaux, passando por Pau (livrarias Cultura 

e Espaço Cultural Nouvelle Aquitaine) e chegando a Paris nas grandes livrarias 

(Gibert Jeune, Gibert Joseph, Librairie Delamain), todos certificam que os livros 

de Stefan Zweig são sempre procurados pelo público em geral e que são 

vendidos desde que chegam às prateleiras.  

 

3.3 A BIOGRAFIA DE BALZAC ESCRITA POR STEFAN ZWEIG                              
E O SILÊNCIO EM TORNO DESTA OBRA 

No que diz respeito à biografia de Balzac, lançada em 1950 na França,  

encontraremos algumas críticas positivas em revistas especializadas, mostrando 

que esse trabalho foi considerado “une biographie balzacienne que Balzac eût 

aimée”28 (Revue des Deux Mondes, 1950) ou, ainda em outra página da mesma 

revista, “Le plus prodigieux des romans de Balzac : sa vie, évoquée par le plus 

illustre des biographes”29 (ver anexos 10,11). 

Por outro lado, encontraremos outros críticos da época que expõem suas 

opiniões, nem sempre favoráveis, sobre a biografia do pai do realismo francês 

escrita por Stefan Zweig. Em Les nouvelles littéraires (revista semanal de 

informação, crítica, biografias, artes, ciências e sociedade), na qual Zweig foi 

colaborador por vários anos, encontramos diversas críticas, notas, artigos sobre 

ele ou sobre suas obras e produções literárias. Stefan Zweig estará sempre 

presente nas edições que vão de 1923 a 1936, seja em uma breve nota, seja em 

artigos maiores escritos pelo autor, então contratado pela revista. 

No número de 1o de julho de 1950, na seção “Les livres”, há uma crítica 

(ver anexo 12) sobre a obra Balzac le roman de sa vie. Segundo o autor dessa 

crítica, “le livre de Stefan n’est pas biographie savante avec des notes, 

indications de sources et apêndices”30, nem uma vida retratada em sua 

 
27 Tradução livre: não sobra quase nenhum. 
28 Tradução livre: uma biografia balzaquiana que Balzac teria gostado. 
29 Tradução livre: o romance mais prodigioso de Balzac: sua vida, evocada pelo mais ilustre dos biógrafos. 
30 Tradução livre: O livro de Stefan Zweig não é uma biografia erudita com notas, indicações de fontes e 
apêndices. 
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continuidade. Sem dar muitos detalhes, o escritor austríaco vai contar a vida de 

Balzac, a partir dos momentos escolhidos pelo autor e, além disso, de forma 

incompleta, de acordo com as expectativas dos leitores. 

Na revista La pensée, número 31, de julho de 1950, o romancista e crítico 

literário Jean Larnac afirma que Stefan Zweig dedicou grande parte de sua vida 

à biografia do autor francês, mas não teve tempo de terminá-la. Segundo Larnac, 

Zweig, partindo de um gênio, construiu simplesmente “un résumé d’un paysan 

un peu sordide en cherchant fortune”31, e que o real valor de Balzac não está em 

sua vida, mas em sua obra (ver anexo 13). 

Na biblioteca da Maison Balzac, situada em Passy, em Paris, diversos 

documentos vindos de diferentes fontes pertencentes ao acervo Lott-Savant 

podem ser acessados. Essa coleção é composta de revistas, das mais 

conhecidas às mais modestas, cujo assunto principal é sempre Balzac e a 

Comédia Humana. Infelizmente, o responsável por essa coleção não utilizava 

técnicas eficazes de catalogação. Ele se limitou a classificar as informações em 

ordem cronológica de publicação e nem sempre encontramos o nome ou a fonte 

de onde a matéria foi retirada. 

Mesmo com a falta de precisão sobre a origem da informação, todos os 

documentos possuem grande valor histórico. E nesse conjunto significativo de 

documentos, encontram-se críticas sobre o Balzac de Stefan Zweig. Como na 

Alemanha a obra havia sido lançada em 1946, encontraremos a maioria das 

críticas situadas no período que compreende o final dos anos 1940 e início de 

1950, época do centenário de morte de Balzac e do lançamento da obra Balzac 

le roman de sa vie, na França. 

Em maio de 1947, em um artigo intitulado “Stefan Zweig a consacré à 

Balzac la dernière de ses biographies”, escrito pelo germanista suíço Marcel 

Pobé, encontramos um verdadeiro elogio a Stefan Zweig e sua biografia de 

Balzac, editada em alemão, Balzac, Der Roman seines Lebens, por Bermann-

Fischer, em Stockholm, em 1946. Mostrando a relação discípulo-mestre, entre 

Balzac e Stefan Zweig, Pobé afirma que a escrita dessa obra é “une profonde 

 
31 Tradução livre: um resumo de um camponês um pouco sórdido buscando fortuna. 
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nécessité intérieure, un rapport constant et fécond entre le disciple et ce maître-

là”32. E acrescenta : 

 
[…] Certes elle ne vise pas à faire gagner le terrain à nos 
connaissances balzaciennes ; elle n’étudie pas l’aspect inconnu, inédit 
pour ainsi dire, de la « Comédie humaine », comme le fit récemment 
notre critique, Albert Béguin, dans son étonnant « Balzac visionnaire ». 
Et pourtant en revivant avec Zweig cette existence foisonnante, riche, 
prodigieusement active, mais sacrifiée en fin de compte à une œuvre 
qui la dépasse et qui lui survit, on découvre, avec une joie mêlée 
d’étonnement sinon d’envie, ce que la recherche psychologique réussit 
à dégager des faits apparemment connus et classés quand un esprit 
supérieur la manie avec intelligence.33 

 
 

 

De acordo com Pobé, Zweig vai mais longe em sua biografia do que em 

seus ensaios anteriores, visto que o autor, “par des facultés du cœur”, ou uma 

espécie de amizade, vai tornar mais íntima a relação entre esses dois seres, e 

tudo isso sem relação com a “curiosité du psychanalyste“. Ele chega mesmo a 

dizer que a obra de Zweig é superior à de André Billy. 

Seu Balzac é construído a partir do mistério que o método de Freud não 

será capaz de mostrar, o mistério que Zweig aprendeu com seu mestre Balzac. 

Trata-se de um mergulho muito profundo na alma de seu biografado. Em vez de 

revelar seus segredos, ele, o biógrafo, se debruça sobre a dor escondida de sua 

afeição. 

 

[…] Il a fallu que plusieurs générations passent avant que viennent des 
écrivains capables d’aimer Balzac en une fraternelle admiration. Dans 
leur rang il y aura désormais une place d’honneur occupée par Stefan 
Zweig.34 
 
. 
 

 
32 Tradução livre: uma profunda necessidade interior, uma relação constante e fecunda entre o discípulo e 
esse mestre. 
33 Tradução livre: Certamente ela não visa aumentar nosso conhecimento sobre Balzac; ela não estuda o 
aspecto desconhecido, inédito, por assim dizer, da Comédia Humana, como fez recentemente nosso crítico 
Albert Béguin, em seu surpreendente Balzac visionnaire. Ainda assim, revivendo com Zweig essa existência 
exuberante, rica, prodigiosamente ativa, mas sacrificada, no final das contas, a uma obra que a ultrapassa 
e sobrevive a ela, descobre-se, com uma alegria misturada à perplexidade, talvez à inveja, o que a pesquisa 
psicológica consegue desvendar de fatos aparentemente conhecidos e concluídos, quando um espírito 
superior a manipula com inteligência. 
34 Tradução livre: Foi preciso que muitas gerações passassem, antes que surgissem escritores capazes de 
gostar de Balzac com uma admiração fraternal. No nível deles, haverá, a partir de então, um lugar de honra 
ocupado por Stefan Zweig. 
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Na revista La lettre médicale de Tours, número 106, de janeiro de 1951, a 

seção “Chronique Littéraire”, assinada por Alfred Reh, apresenta uma opinião 

muito positiva sobre Balzac, de Stefan Zweig. Ao autor, A. Reh agradece : 

 
Inutile d’épiloguer sur la perte que constitue pour la culture européenne 
la disparition de cet écrivain et historien, dont la réputation mondiale est 
faite. Il nous reste qu’à nous féliciter que sa dernière œuvre ait pu être 
sauvée de la débâcle et publiée intégralement en 1946 (555 pages) par 
un éditeur l’appréciant à sa juste valeur. […] La biographie de Zweig, 
publiée en langue allemande, constitue une œuvre gigantesque, qu’on 
est cependant tenté de lire d’un trait et qu’on dépose avec le sentiment 
d’un profond respect, à la fois pour l’auteur et pour son héros.35 

 
 
 

Em seguida, ele afirma que Zweig, à época, possuía adversários entre os 

balzaquianos notáveis, que vão condená-lo por suas imprecisões causadas pelo 

seu destino trágico que o impediu de revisar sua obra. Além disso, esses 

mesmos balzaquianos vão criticá-lo por ter escrito uma biografia romanceada 

que, segundo A. Reh, apesar das imperfeições e imprecisões, “c’est à cette 

biographie romancée que nous devons d’être devenus balzacien! “36. 

Além disso, esse senhor reconhecerá a qualidade da tradução, mesmo 

se, na versão francesa, o editor escolheu não incorporar o grande quadro final, 

no qual são enumeradas as principais datas da vida do romancista francês em 

relação a suas obras. Segundo ele : 

 

Même ceux qui possèdent l’allemand à fond, ne se rendent pas compte 
qu’il s’agit d’une traduction : c’est le meilleur compliment que l’on puisse 
faire au traducteur, M. Delmas.37 
 

 

Robert Mallet, jornalista, escritor, produtor, autor de romances e de 

poemas, membro do júri do Prêmio Renaudot, em uma crítica38 sobre Balzac le 

 
35 Tradução livre: Inútil epilogar sobre a perda que constitui, para a cultura europeia, o desaparecimento 
desse escritor e historiador, cuja reputação mundial é fato. Só nos resta nos felicitar porque sua última obra 
pôde ser salva do colapso e publicada integralmente em 1946 (555 páginas), por um editor que soube 
apreciá-la, com seu justo valor. [...] A biografia de Stefan Zweig, publicada em língua alemã, constitui uma 
obra gigantesca, a qual somos tentados a ler por inteiro, sem parar, e que a fechamos com profundo respeito 
pelo autor e por seu herói ao mesmo tempo. 
36 Tradução livre: é a essa biografia romanceada que devemos o fato de termos nos tornado balzaquianos! 
37 Tradução livre: Mesmo aqueles que conhecem o alemão a fundo, não percebem que se trata de uma 
tradução: é o melhor elogio que se pode fazer ao tradutor, Fernand Delmas.  
38 Esta crítica de Robert Mallet escrita em um jornal faz parte dos Fonds Lotte-Savant que pertencem ao 
acervo do Musée Balzac em Paris. Composto por inúmeros documentos (recortes de jornais, revistas, 
artigos em geral), ele foi construído através da pesquisa de dois apaixonados por Balzac, o médico Fernand 
Lotte e o historiador Jean Savant. Apesar de seu grande valor documental, o método de classificação dos 
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roman de sa vie de Stefan Zweig, publicada provavelmente no ano do centenário 

de morte de Balzac, 1850, ano no qual é lançada também a edição em francês, 

vai assegurar que essa biografia é simultaneamente um documento e uma 

interpretação. Segundo ele, os anos que passou se preparando para escrever a 

obra que ele considerava a mais importante de sua vida deram a Zweig a 

possibilidade de apurar sua visão e, em seguida, organizar as informações, para 

uma produção à altura de um personagem como Balzac. Mas, infelizmente, a 

morte colocará um ponto final à vida do escritor austríaco e, por isso, quando 

comparado às outras biografias do autor, evidencia-se ainda um texto mais 

denso, sem apuramento da escrita, além de certa inexatidão quanto a algumas 

datas e fatos, normalmente identificados e modificados durante o processo de 

revisão final. Por isso, essa obra poderá sofrer críticas dos balzaquianos : 

 

Évidemment, les balzaciens avertis – et Marcel Bouteron à leur tête – 
relèveront dans cette biographie des erreurs, des oublis ou des 
exagérations. Évidemment, ils pourront critiquer les tendances à 
l’amplification qu’elle laisse apparaître, et préférer le réalisme 
scrupuleux d’André Billy à la poétisation de Stefan Zweig.39 
 

 

Segundo ele, Zweig, como Balzac obcecado pelo desejo de ser o 

Napoleão das Letras, vai sacrificar sua vida e sua arte e se lançar nas aventuras 

que ameaçarão suas atividades de escritor. De todo modo, ele chama a nossa 

atenção, mostrando que essa imperfeição poderá ser um estímulo para os 

leitores: 

Le volumineux ouvrage de Stefan Zweig, traduit avec compétence par 
Fernand Delmas, est un témoignage dont les qualités littéraires ne 
mettent pas un point final à l’intarissable thème fourni par Balzac, mais 
y apposent des points de suspension qui incitent le lecteur, mieux 
éclairé sur l’homme, à retourner à l’œuvre.40 
 
 

 

 
responsáveis apresenta algumas falhas, não sendo identificadas, em alguns casos, a origem e a data de 
alguns documentos. 
39 Tradução livre: Evidentemente, os balzaquianos em alerta – e Marcel Bouteron na liderança – revelarão, 
nessa biografia, erros, esquecimentos ou exageros. Evidentemente, eles poderão criticar as tendências à 
amplificação que ela deixa aparecer, e preferir o realismo escrupuloso de André Billy à poetização de Stefan 
Zweig. 
40 Tradução livre: A volumosa obra de Stefan Zweig, traduzida com competência por Fernand Delmas, é 
um testemunho cujas qualidades literárias não colocam um ponto final ao inesgotável tema gerado por 
Balzac, mas traz reticências que incitam o leitor, mais esclarecido sobre o homem, a retornar à obra. 
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A popularidade de Stefan Zweig na França também pode ser identificada 

pela presença do autor frequentemente em cartaz nos grandes teatros. Sempre 

atual, sua obra continua sendo encenada em diversos teatros parisienses e 

mesmo em outros países europeus. 

No teatro Michel, situado no 7º arrondissement de Paris, encontra-se a 

novela La Peur (ver anexo 14), há três anos em cartaz. Adaptação e direção de 

Élodie Menant, com Hélène Degy, a representação recebeu uma indicação de 

revelação feminina para o prêmio Les Molières de 2017. A história se constrói 

em espiral, na qual as mentiras e o medo transformam a vida de uma mulher 

comum. Com o teatro cheio a cada apresentação, a peça é garantia de sucesso. 

No teatro Montparnasse, La légende d’une vie, uma adaptação de Michel 

Stamp, esteve em cartaz de 12 de setembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 (ver 

anexo 15), com excelentes críticas e um público sempre fiel – um verdadeiro 

sucesso. 

No teatro 71, Le monde d’hier (ver anexo 16) – a autobiografia de Stefan 

Zweig, adaptada pelo escritor Laurent Seksik. O ator Patrick Pineau representa 

Stefan Zweig nesse monólogo, mostrando ao público o fracasso da razão e o 

triunfo da brutalidade. 

No National theather de Praga (ver anexo 17), em cartaz a novela La Pitié 

dangereuse (Beware of Pity/ Netrpělivost srdce), com apresentações previstas 

até outubro de 2019. A representação contemporânea desse romance de 1939 

mostra um jovem militar, Anton Hofmiller, que desperta, sem querer, o amor de 

Édith de Kekesfalva, uma mulher rica e paralítica. Essa história de um louco 

amor, que termina em grande tragédia, atrai um grande público ao teatro. 

Toda essa visibilidade vai contribuir para manter o nome de Stefan Zweig 

no topo do ranking dos autores mais conhecidos e mais lidos na França. Aliás, 

ao observar o sucesso em torno de obras de Stefan Zweig, como suas biografias, 

suas novelas e contos, evidenciam-se o esquecimento e o apagamento de sua 

biografia de Balzac. Um verdadeiro contrassenso, pois, durante toda sua vida, o 

autor a considerou sua obra mais importante. 

No artigo “Stefan Zweig et l’ombre de Balzac”41, de Michel Reffet (2002), 

podemos começar a compreender a relação entre Zweig e Balzac, uma relação 

 
41 “Stefan Zweig et l’ombre de Balzac” in Reflet, Michel. Écritures de soi et lecture de l’autre, 2002. Artigo 
traduzido para o português por Carlos Eduardo do Prado, dezembro de 2018. 
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um pouco mais profunda, que ultrapassa o simples deslumbramento. É uma 

admiração muito forte, a partir da qual o inconsciente faz explodir o desejo de 

tomar posse do outro. Segundo M. Reffet, Zweig queria ser Balzac e, como ele 

não se sentia pronto para cumprir essa tarefa, compensará essa impossibilidade 

através da escrita de uma biografia sobre o gênio francês. 

Para fazer essa afirmação, ele se baseia em uma carta do autor, de 8 de 

outubro de 1919, endereçada a seu amigo Romain Rolland: 

 

[…] Ah comme je me sens faible comme écrivain ! Être le Balzac d’une 
telle époque, au moins, si on ne peut pas être le sauveur de ces âmes 
en détresse ! – quel bonheur ce serait ! Tout ce que vous lisezldans les 
journaux est écrit pour exciter la pitié, mais personne jusqu’à présent 
n’a décrit l’état de folie que règne chez nous et je me sens impuissant 
aussi !42 
 
 

Nessa carta, Stefan Zweig revela a seu amigo a vida problemática de 

depois do final da Primeira Guerra, em 11 de novembro de 1918. A essa época, 

Zweig morava em Salzburgo e estava em Viena para acompanhar os ensaios de 

Jérémie, mas o que assistia era uma completa desorganização entre os atores, 

pois, segundo ele, “une fois que l’autorité est brisée dans un pays, il est 

impossible de la rétablir”43. Por causa da falta de carvão para a iluminação, os 

teatros foram obrigados a fechar às 21h, o que obrigava o diretor a mutilar sua 

peça. A situação de Viena não era boa, mas a cidade mantinha sua vitalidade, 

apesar da penúria generalizada. Em meio ao caos, Zweig, enfraquecido pelos 

anos de guerra, deixa escapar esse desejo escondido, nesse tom de confissão. 

Da mesma forma com que Balzac havia pintado a sociedade francesa, 

Zweig queria, ele também, pintar o proletariado, porque, até aquele momento, 

ninguém na Alemanha havia conseguido realizar esse feito. 

Como Balzac, Zweig também queria escrever um grande romance 

austríaco. Em sua tese, “La Philosophie d’Hippolyte Taine”, ele havia 

reconhecido a direção e o método do romance moderno, no qual é preciso “réunir 

les détails qui créent la dépendance d’un homme, pour ensuite en déduire leur 

 
42 Tradução livre: Ah como me sinto fraco como escritor! Ser o Balzac de uma época como essa, pelo 
menos, se não se pode ser o salvador dessas almas aflitas! – que felicidade seria! Tudo o que você lê nos 
jornais é escrito para excitar a piedade, mas ninguém, até o presente momento, descreveu o estado de 
loucura que reina em nosso país e eu também me sinto impotente! 
43 Tradução livre: uma vez que a autoridade é destruída, é impossível restabelecê-la. 
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influence déterministe et la démonter sur les individus”44. (REFFET, 2002, pp. 

128-29) 

Realmente, em toda sua carreira, Zweig escreverá apenas um romance 

chamado Impatience du coeur, mais conhecido como La pitié dangereuse ou 

ainda Ungeduld des Herzens (1939). Esse livro foi escrito nos anos de exílio na 

Inglaterra, durante a escalada das forças destrutivas da Primeira Guerra 

Mundial, mas, àquele momento, sob o nazismo. 

Zweig, cria então, um projeto pessoal que teve como modelo os grandes 

projetos balzaquianos, como os Études de mœurs, Études philosophiques e os 

Études analytiques. Ele publica seus Trois maîtres – Drei Meister (Balzac, 

Dickens, Dostïevski), Trois poètes de leur vie – Drei Dichter ihres 

Lebens (Casanova, Stendhal, Tolstoï), Le Combat contre le démon – Der Kampf 

gegen den Dämon (Hölderlin, Kleist, Nietzsche), La Guérison par l’esprit – Die 

Heilung durch den Geist (Baker- Eddy, Mesmer, Freud). 

Em seu primeiro ensaio sobre Balzac, Zweig demonstra certa 

ambivalência edipiana, pois aquele “qu’on admire, on veut l’imiter, prendre sa 

place, donc finalement l’éliminer”45, ainda segundo as palavras de Reffet (2002, 

p.130). Em sua biografia sobre o escritor francês, em vez de dedicar uma 

narrativa que glorificará ainda mais o gênio francês, Zweig trará o personagem 

para mais perto do leitor, transformando o mito em um ser comum. Para isso, o 

autor insistirá nos pontos negativos de Balzac (imposturas, ambições, trapaças, 

gastos, libertinagens). Acreditando exaltá-lo, Zweig, instintivamente, começa sua 

empreitada de “destruição de seu herói” (idem, p.130) 

Nesse complexo jogo de espelhos, ídolo e adversário se encontrarão. 

Balzac queria ser o Napoleão das Letras e, mesmo em sua grandeza 

reconhecida hoje no mundo inteiro, não conseguiu escrever um romance 

histórico sobre Napoleão. Esse romance teria como título La Bataille, mas o autor 

francês nunca levou a termo esse projeto. Em sua correspondência com Eva 

Hanska, esse projeto de livro será assunto das cartas que eles trocarão nos anos 

de 1833, 1835 e 1843. 

 
44 Tradução livre: reunir os detalhes que criam a dependência de um homem, para, em seguida, deduzir 
sua influência determinista e desmontá-la sobre os indivíduos. 
45 Tradução livre: que admiramos, queremos imitá-lo, tomar seu lugar e, então, finalmente, eliminá-lo. 
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Zweig, por sua vez, queria ser o Balzac de seu tempo. Ao encará-lo, o 

leitor o verá olhando para seu imago (“o Eu ideal”, segundo Freud ou “a sombra”, 

segundo Jung). Diante da magnitude de Balzac, talvez ele se achasse inferior, 

incapaz de apreendê-lo e de dominá-lo. Vários elementos vão contribuir para 

esse fracasso, e, sem perceber, Zweig vai escolher não terminar seu projeto. 

Em sua carta de adeus (sem data, mas provavelmente de 22 de fevereiro 

de 1942), endereçada a Victor Wittkowski, encontra-se, enfim, a confissão de 

Zweig referente a sua incapacidade de acabar seu “grand Balzac”: 

 

[…] Vous savez combien j’étais fatigué de la longueur de ce tourment, 
de ma vie nomade. Quand mes soixante ans ont sonné, c’était pour 
moi comme un appel : repose-toi, comme tu ne peux pas terminer ce 
qui était ta vraie œuvre, le grand Balzac. D’ailleurs, c’était typique que 
tous ceux qui voulaient prendre la mesure de ce géant s’effrayaient du 
travail sur ce héros du travail.46 
 

 

Livro inacabado, Balzac le roman de sa vie foi colocado de lado pelos 

grandes balzaquianos, apesar da popularidade de Stefan Zweig na França. Não 

é fácil encontrar pessoas que leram ou mesmo tenham ouvido falar da biografia 

do autor francês escrita por Zweig. No meio acadêmico, certos especialistas 

foram consultados. Dentre eles, encontramos André Lorant, Caroline Fischer, 

Hélène Laplace-Claverie, José-Luiz Diaz, Dominique Bona, Nathalie Preiss, 

Patrick Berthier. 

A falta de uma introdução que prepara o leitor (prólogo ou prefácio), 

repetições, erros, incomodando os balzaquianos mais atentos, vão colocar essa 

biografia na categoria dos “não confiáveis”.  

Segundo Hélène Laplace-Claverie, professora de Literatura Francesa da 

Universidade de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) e diretora do Laboratório 

ALTER, os esquecimentos ou deformações, por exemplo, o apagamento de 

Louise Breugnot, dita Sra. De Brugnol, que foi governanta e amante de Balzac 

por muitos anos, são sinais de incompletude, assim como o breve final, 

 
46 Tradução livre: [...] Você sabe o quanto eu estava cansado da extensão desse tormento, de minha vida 
nômade. Quando fiz sessenta anos, foi, para mim, como um chamado: descanse, pois você não pode 
terminar o que foi sua verdadeira obra, o grande Balzac. Aliás, era típico que todos aqueles que quiseram 
ter o tamanho desse gigante se apavorassem com o trabalho sobre esse herói do trabalho. Stefan Zweig, 
Correspondance 1932-42, Grasset, 2008, p.433. 
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mostrando que, se ele tivesse tido tempo de revisá-la, teríamos uma biografia 

bem escrita, sem deformações, do nível das de Marie-Antoinette e de Fouché. 

Caroline Fischer, professora de Literatura Geral e Comparada da UPPA, 

observa que Stefan Zweig não se encontra mais no topo do ranking da literatura 

alemã. A última edição de seu livro sobre Balzac foi publicada em 1979, em 

seguida em 1991 como e-book. Na Europa, mais precisamente em Barcelona, 

houve apenas uma reedição em 2005.  

O professor Patrick Berthier, ex-aluno da ENS (ULM), que ensinou 

literatura na Sorbonne de 1978 a 1997, e nas universidades de Amiens e Nantes 

de 1997 a 2011, chama a atenção para “l’absence de toute correction d’épreuves 

pour les dates, noms des lieux ou même des affirmations comme celle où Mme. 

Hanska, une fois veuve, aurait brûlé ses lettres à Balzac, alors que lui-même 

évoque dans une de ses lettres l’autodafé qu’il a dû en faire, sur son ordre”47. 

Nathalie Preiss, professora na Universidade de Reims, presidente do 

Grupo de Estudos Balzaquianos Internacional e diretora da revista L’Année 

balzacienne, afirma que, no que diz respeito à precisão e à fidelidade, Balzac le 

roman de sa vie não é muito confiável, sobretudo quando é colocado ao lado de 

biografias como a de Roger Pierrot (1994) ou a de André Maurois (1965). 

A escritora Dominique Bona, membro da Academia Francesa desde 18 

de abril de 2013 na cadeira de número 33, é grande admiradora e biógrafa de 

Stefan Zweig na França. Segundo Bona, o autor austríaco é o mestre da 

biografia, pois ele busca compreender e decifrar o humano sem nunca julgá-lo. 

De acordo com suas palavras, mesmo inacabada, em Balzac le roman de sa vie, 

o autor não acha que é Balzac, mas “il est Balzac, dans ces pages qu’éclairent 

intelligence, lucidité et sympathie”48. 

José-Luiz Diaz, professor de Literatura Francesa, Mestre de Conferências 

da Universidade Denis Diderot-Paris VII, acha interessante a biografia de Balzac 

escrita por Zweig, mas “son étude doit la situer dans un moment de l’histoire de 

la biographie de l’écrivain, et de la comparer à d’autres”49. Para tanto, Diaz cita 

 
47 Tradução livre: a ausência de uma completa correção de provas para as datas, nomes de lugares ou 
mesmo afirmações como a da Sra. Hanska que, assim que enviuvou, teria queimado suas cartas enviadas 
a Balzac, enquanto ele mesmo evoca, em uma de suas cartas, o auto-da-fé que teve de fazer sob as ordens 
dela. 
48 Tradução livre: ele é Balzac, nessas páginas que irradiam inteligência, lucidez e simpatia. 
49 Tradução livre: seu estudo deve situá-la em um momento da história da biografia do escritor e compará-
la a outras. 
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duas biografias (a de André Maurois e outra mais tardia de R. Pierrot) que, 

segundo ele, devem estar ao lado da de Zweig, para que possa ser feita uma 

análise de maneira mais eficaz. 

Um dos mais antigos balzaquianos, André Lorant, especialista da obra de 

Honoré de Balzac, professor na Universidade de Paris XII, é autor do artigo 

“Stefan Zweig biographe de Balzac”, publicado nos Cahiers Guy Pourtalès nº5, 

intitulado “La biographie, modes et méthodes”, em 2001. Em seu artigo, A. Lorant 

confirma que existe algo de desesperador na empreitada de Zweig. Mesmo se 

há centenas de páginas sobre Balzac, cadernos de anotações, livros, 

manuscritos e fragmentos autografados, ele sente que Stefan Zweig é 

“vampirisé, tué par le sujet qu’il traite”50. Segundo o especialista, Zweig adivinha 

os aspectos escondidos ou refutados da vida de Balzac graças a sua intuição, e 

nós o vemos dominar essa arte nas páginas de Marie-Antoinette, Fouché, Marie 

Stuart. Em seu Balzac, até as páginas sobre o processo de criação do biografado 

são fascinantes; elas são cada vez mais raras quando avançamos na leitura do 

livro. Segundo Lorant, o ensaio sobre Balzac, publicado em Trois maîtres (1920), 

é superior ao livro de 1946. 

De modo geral, os especialistas estão todos de acordo sobre a qualidade 

do trabalho literário de Stefan Zweig nessa biografia sobre Balzac, mas a 

precisão e a confiabilidade das informações deixam a desejar aos olhos de um 

leitor mais atento e que conheça as outras biografias de Balzac como as de 

André Maurois, Ernest Robert Curtius, Roger Pierrot e Pierre Barbéris. Mas isso 

não impede uma leitura agradável e o prazer do livro. Segundo eles, é a 

existência de um entusiasmo, de uma energia entre o autor e sua criatura, que 

nos torna completamente fascinados durante a leitura, da primeira linha até a 

última página. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
50 Tradução livre: vampirizado, morto pelo assunto tratado por ele. 
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Chez aucun poète l’intensité de l’absorption dans son propre ouvrage, 
la croyance à ses propres rêves n’a jamais été plus forte, 

ni l’hallucination aussi près de l’illusion véritable. 
Balzac ne savait pas toujours arrêter le travail de son imagination.  

A la manière d’une machine, 
 il ne savait pas interrompre immédiatement le 

 mouvement monstrueux volant ; 
il ne savait pas distinguer la réalité  

de ce qui n’était pas son image  
vue à travers un miroir. 

 Il ne savait pas tracer des lignes  
de démarcation bien nette  

entre le monde réel et le monde qu’il imaginait. 
 

Stefan Zweig sur Balzac  
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CAPÍTULO 4 - AUTORES E PERSONAGENS EM FRENTE AO ESPELHO 

4.1 NO JOGO DE ESPELHOS, FICÇÃO E REALIDADE SE 
(CON)FUNDEM 

Reconhecido mundialmente por suas biografias, Stefan Zweig aproxima-

se do pai do realismo francês, quando ainda era jovem. Leitor voraz e francófilo, 

Zweig passará muito tempo debruçado sobre a Comédia Humana. Balzac, esse 

titã das letras, era para Zweig um modelo a ser seguido e um parâmetro de vida 

a ser construído. De simples admiração, o autor francês vai se tornando o 

principal objetivo literário do escritor austríaco, sendo depositados, para atingi-

lo, todos os esforços e expectativas em uma obra biográfica sobre Balzac. 

Trabalhando em seu “grand Balzac”51 desde 1905, essa obra, segundo ele, iria 

coroar sua carreira.  

No Dictionnaire Balzac52, organizado por Éric Bordas, Pierre Glaudes e 

Nicole Mozet, em fase de preparação, a ser publicado por Classiques Garnier, 

Éric Bordas afirma: 

Assurément, Zweig aima en B. la représentation très ambiguë de la 
société française, l’attraction de l’énergie tout comme les épreuves 
récurrentes des échecs. On peut se demander en outre si la curiosité 
de cet auteur pour toutes les formes de « confusions des sentiments » 
et diverses étrangetés érotiques qui a fait son succès, et souvent 
attribuée à l’influence de Freud, n’aurait pas son origine dans une 
excellente lecture de certaines pages de la Comédie Humaine.53 
 
 

Ao analisarmos a vida e a obra dos dois autores, veremos grandes 

diferenças e algumas semelhanças, tanto no plano pessoal quanto no literário. 

Enquanto a produção literária de Balzac era impulsionada pela vida sem limites 

e pela necessidade de conquistar notoriedade e sobreviver na Paris do século 

XIX, Zweig, por sua vez, nunca se preocupou com sua situação financeira, pois, 

filho da alta burguesia judia vienense, pôde se dedicar à literatura desde muito 

cedo, apoiado por seus familiares.  

 
51 “grand Balzac”: era como Stefan Zweig, em seu círculo íntimo, chamava sua biografia sobre Honoré de 
Balzac. 
52 As entradas inéditas sobre Balzac e Stefan Zweig, no Dictionnaire Balzac, foram gentilmente cedidas e 
autorizadas pelo autor (24 janeiro 2019), Eric Bordas, para a utilização neste trabalho, visto que o livro ainda 
se encontra em processo de elaboração. 
53 Tradução livre: Sem dúvida, Zweig gostava em B. da representação muito ambígua da sociedade 
francesa, a atração da energia, assim como as provas recorrentes dos fracassos. É possível também se 
perguntar se a curiosidade desse autor por todas as formas de "confusão de sentimentos" e várias 
estranhezas eróticas, que fez seu sucesso, e muitas vezes atribuída à influência de Freud, não teria sua 
origem em uma excelente leitura de certas páginas da Comédia Humana. 
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Balzac, ao contrário, durante toda sua vida, travou uma batalha solitária, 

convivendo com suas inseguranças, na maioria das vezes tendo a própria mãe 

como seu grande algoz. Atormentado pelo fantasma materno, que 

constantemente minava-o psicologicamente, ele vai criar para si um mundo no 

qual é o responsável. Se, em vida, as pessoas não acreditam em seu potencial 

e dele fazem chacota, no mundo criado pela genialidade de sua escrita ele é um 

deus.  

Quanto à relação difícil entre Balzac e sua mãe, e as feridas que essa 

relação deixou em sua personalidade, temos o seguinte trecho do Primeiro livro, 

também chamado La jeunesse et les débuts54, no qual o primeiro capítulo é 

intitulado “Le drame d’une enfance”55:  

 

Si vous saviez quelle femme est ma mère : un monstre et une 
monstruosité tout ensemble. Pour le moment elle est en train de mener 
en terre ma sœur après que ma pauvre Laurence et ma grand-mère 
ont péri par elle. Elle me hait pour mille raisons. Elle me haïssait déjà 
avant ma naissance. J’ai déjà été sur le point de rompre avec elle, ce 
serait presque nécessaire. Mais je préfère continuer à souffrir. C’est 
une blessure qui ne peut guérir. Nous avons cru qu’elle était folle et 
avons consulté un médecin qui est son ami depuis trente-trois ans. 
Mais il nous a dit : « Mais non, elle n’est pas folle. Elle est seulement 
méchante. » … Ma mère est la cause de tous les malheurs de ma vie. 
(ZWEIG,1950, p.16)56 
 
 

Rompendo as barreias da descrição do real, o mundo fingido criado 

pelos escritores é preparado para que o imaginário possa agir. Ali tudo pode, ali 

tudo é possível. Segundo Iser:  

 

Como o texto ficcional contém elementos do real sem que se esgote 
na descrição deste real, seu componente fictício não tem o caráter de 
uma finalidade em si mesma, mas é, enquanto fingido, a preparação 
de um imaginário (die Zurüstung eines Imaginären). (ISER, 2013, p.31) 
 
 
 

 
54 Tradução livre: A juventude e o começo de tudo. 
55 Tradução livre: O drama de uma infância. 
56 Tradução livre: Se você soubesse que mulher é minha mãe: um monstro e, ao mesmo tempo, uma 
monstruosidade. Neste momento, ela está destruindo a minha irmã, depois que minha pobre Laurance e 
minha avó morreram por ela. Ela me odeia por vários motivos. Já me odiava antes do meu nascimento. Já 
estive na iminência de romper com ela, seria quase uma necessidade. Mas prefiro continuar a padecer. É 
uma chaga que não pode sarar. Acreditávamos que ela era louca e consultamos um médico, amigo dela 
há trinta e três anos. Mas ele nos disse: “Ela não é louca. Ela é apenas má.” ... Minha mãe é a causa de 
todo o mal em minha vida. 
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Como o pintor espanhol Velázquez, que aparece em seu quadro Las 

meninas (1646), Zweig, ao “pintar” seu Balzac, criará um complexo jogo de 

espelhos compondo uma grande teia, onde Balzac autor, personagem 

biografado, é caracterizado através de seus próprios personagens,  e Zweig, ele 

próprio, inserido em sua criação.  

Ao representar uma cena familiar na qual se encontram duas infantas ao 

centro do quadro, enxerga-se o próprio Velázquez pintando uma tela. Não se 

tem certeza se ele começou a pintá-la ou não, o que pode ser observado é a 

representação do artista que, por sua vez, contempla o(s) espectador(es). 

Reinando entre essas duas visibilidades aparentemente incompatíveis no 

processo de criação, o autor estaria apenas no lugar do observador identificando, 

ao fundo do quadro, uma moldura iluminada por um feixe de luz branco, mais 

especificamente um espelho que capta a figura de um homem e de uma mulher 

que posam para o artista. Dessa forma, o espelho ao fundo da sala evidencia as 

duas figuras vistas pelo pintor, pois são seu objeto de trabalho (o pintor e sua 

realidade representada e objetiva), além restituir a visibilidade dos dois 

personagens (um homem e uma mulher). 

Com uma complexidade intrigante, pode-se dizer que, ao se representar 

na cena, o pintor “reina entre essas duas visibilidades incompatíveis”. Sobre isso, 

discorre Foucault: 

 
Como se o pintor não pudesse ser ao mesmo tempo visto no quadro 
em que está representado e ver aquele em que se aplica a representar 
alguma coisa. Ele reina no limiar dessas duas visibilidades 
incompatíveis [...] Aparentemente, esse lugar é simples; constitui-se de 
pura reciprocidade: olhamos um quadro de onde um pintor, por sua 
vez, nos contempla. Nada mais que um face a face, olhos que 
surpreendem, olhares retos que, em se cruzando, se superpõem. E, no 
entanto, essa tênue linha de visibilidade envolve, em troca, toda uma 
rede complexa de incertezas, de trocas e de evasivas. (FOUCAULT, 
2016, p.4-5) 
 
 

Assim como em Velázquez, esse jogo de imagens no processo de 

representação em Balzac le roman de sa vie, de Zweig, “assegurará a metátese 

da visibilidade”, que incidirá ao mesmo tempo sobre o espaço representado em 

sua obra e em sua natureza. No leitor, despertará a sensação de que imagem 

pode sair da moldura, livrando-se, assim, da estrutura que a encarcera. 
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 A partir dos personagens idealizados por Balzac em sua obra literária, 

Zweig constrói um portrait original. Além disso, o próprio Zweig autor, como 

narrador em primeira pessoa, é transportado para o mundo da ficção, sendo, em 

determinados momentos, um amigo de Balzac, que contará curiosidades sobre 

a rotina do companheiro.  

No trecho a seguir, demonstrando intimidade com o escritor, o narrador 

nos contará como era o processo de trabalho de Balzac:  

 

Voici donc une journée de la vie réelle de Balzac, et mille, dix mille 
journées ont ressemblé à celle-ci. 
Huit heures du soir : les autres ont depuis longtemps achevé leur 
travail, ils ont quitté leurs bureaux, leurs magasins, leurs usines, ils ont 
dîné parmi leurs relations, dans une famille ou tout seuls. Maintenant 
ils s’en vont à leurs plaisirs. Ils flânent sur les boulevards, sont assis 
dans des cafés, se tiennent devant le miroir, faisant toilette pour le 
théâtre ou pour les salons ; lui, lui seul, Balzac, dort dans sa chambre 
où il a fait l’obscurité, assommé comme d’un coup de massue par un 
travail de seize, de dix-sept heures.57 (ZWEIG, 1950, p.171) 
 
 

Em seguida, pontuando os diferentes momentos desse ritual, ele guiará 

o leitor até mostrar que, à meia-noite, Balzac já acordado, começa a trabalhar, 

enquanto o restante de Paris dorme:  

 

Neuf heures du soir, les représentations ont commencé, dans les salles 
de bal les couples tournoient, dans les maisons de jeu l’or sonne sur 
les tables, les amants s’enfoncent dans l’ombre des allées – Balzac 
dort toujours. 
Dix heures du soir : dans un certain nombre de maisons les lumières 
s’éteignent déjà […] – Balzac dort toujours. Onze heures : les 
représentations touchent à leur fin, dans les réunions mondaines, dans 
les salons, les serviteurs accompagnent les derniers hôtes à la maison, 
[…] – Balzac dort toujours. Enfin – minuit ! Paris se repose dans le 
silence ; des millions d’yeux se sont fermés des milliers et des milliers 
de lumières se sont éteintes. Maintenant que les autres dorment, c’est 
pour Balzac l’heure du travail ; maintenant que les autres rêvent, il est 
temps pour lui de veiller.58 (ZWEIG, 1950, pp.171-72) 

 
57 Tradução livre: Eis um dia da vida real de Balzac, e mil, dez mil foram semelhantes a esse. 
Oito horas da noite: os outros, há muito tempo, já haviam terminado seu trabalho, saído dos escritórios, das 
lojas, das fábricas, jantado com seus amigos, em família ou sozinhos. Agora, eles vão se divertir. Eles 
passeiam pelos bulevares, sentam-se nos cafés, miram-se no espelho preparando-se para o teatro ou para 
os salões; ele, só ele, Balzac, dorme em seu quarto, na escuridão, atordoado como se tivesse levado uma 
marretada, devido ao trabalho de dezesseis, dezessete horas. 
58 Tradução livre: Nove horas da noite, as representações começaram, nos salões de baile os casais 
rodopiam, nas casas de jogos o ouro soa sobre as mesas, os amantes afundam-se na sombra das 
passagens – Balzac continua dormindo. Dez horas da noite: em um certo número de casas a luz já se 
apagaram [...] – Balzac continua dormindo. Onze horas: as representações chegam ao fim, nas reuniões 
mundanas, nos salões, os serviçais acompanham os últimos hóspedes até em casa, [...] – Balzac continua 
dormindo. Enfim – meia-noite! Paris descansa no silêncio; milhões de olhos se fecham, milhares e milhares 
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No trecho seguinte, o narrador acompanhará o escritor durante a compra 

de seus grãos de café preferidos em diferentes lojas de Paris:  

 

Sans café, pas de travail, ou du moins pas cet incessant travail auquel 
s’est voué Balzac. En même temps que son papier et sa plume il 
emporte partout avec lui son troisième outil : sa cafetière, à laquelle il 
est habitué comme à sa table, comme à son froc. Il n’abandonne à 
personne la préparation de ce poison stimulant que personne d’autre 
ne préparerait pour lui aussi noir, aussi fort, aussi excitant. […] il dose 
et mélange les espèces de café selon un rite spécial. « Ce café se 
composait de trois espèces de grains : Bourbon, Martinique et moka. Il 
achetait le Bourbon rue du Mont-Blanc, le Martinique rue des Vieilles-
Audriettes, chez un marchand qui sans doute n’a pas encore oublié 
cette glorieuse recette et le moka dans le faubourg Saint-Germain, rue 
de l’Université, mais je ne saurais plus dire chez quel marchand 
quoique j’aie accompagné bien des fois Balzac dans ses achats. C’était 
chaque fois une demi-journée de marche à travers Paris, mais un bon 
café valait cela pour lui. »59 (ZWEIG, 1950, p.177) 
 
 
 

 Como resultado desse mise en abîme, termo usado pela primeira vez 

por André Gide, uma narrativa em abismo será criada, na qual ocorre o processo 

de reflexividade literária, com sua duplicação especular, criando esse efeito 

caleidoscópio. A originalidade de Balzac le roman de sa vie está em sua 

construção, que não foi apenas uma sequência de datas e fatos que tentam 

recriar a história do biografado, mas, sim, a recriação de uma vida através das 

diferentes micronarrativas dos envolvidos no processo. 

Como já explicitado em outro momento neste trabalho, Balzac le roman 

de sa vie é considerado um livro não terminado pelo autor. A obra possui, em 

sua publicação póstuma, um posfácio no qual Richard Friedenthal afirma que 

seu trabalho foi apenas o de organizar o original deixado por Zweig, “montar” os 

 
de luzes se apagam. Agora que os outros estão dormindo, é para Balzac a hora de trabalhar; agora que os 
outros estão sonhando, é, para ele, tempo de vigília. 

 

 

 

59 Tradução livre: Sem café, nada de trabalho; ou, pelo menos, não aquele incessante trabalho ao qual 
Balzac se entregou. Ao mesmo tempo que seu papel e sua pena, ele carrega por todo lado seu terceiro 
instrumento: a cafeteira, à qual se habituou como à sua mesa, como à sua sobrecasaca. Ele não delega a 
ninguém a preparação desse veneno estimulante que ninguém, a não ser ele, prepararia tão preto, tão 
forte, tão excitante. [...] ele dosa e mistura as espécies de café segundo um rito especial. “Esse café era 
composto de três espécies de grãos: Bourbon, Martinique e moka. Ele comprava o Bourbon na rua Mont-
Blanc, o Martinique na rua das Vieilles-Audriettes, com um comerciante que talvez ainda não tenha 
esquecido essa gloriosa receita, e o moka no subúrbio Saint-Germain, na rua da Universidade, mas não 
saberia mais dizer com que comerciante, mesmo tendo acompanhado Balzac muitas vezes nessas 
compras. Toda vez, era a metade do dia de caminhada por Paris, mas um bom café valia a pena para ele.” 
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últimos capítulos (não especificando quais), a partir da grande quantidade de 

anotações, fichas e cadernos, além da consulta à correspondência pessoal do 

autor, que mencionava o trabalho em seu Balzac. 

Zweig, em sua biografia romanceada sobre Balzac, reconstituirá a figura 

de Balzac “não segundo o que ela é realmente, mas segundo o que ela é 

idealmente”, de acordo com as palavras de LINS (1964, p.358). Ainda segundo 

o mesmo autor, “[...] o objeto principal da biografia, a matéria humana que a 

caracteriza e a justifica, não é o geral, aquilo que é comum a todos os seres, mas 

o particular, aquilo que está ligado exclusivamente a um determinado ser”.  

Ao considerar a biografia como o local onde habita a história das grandes 

personalidades e daqueles que de alguma forma são excepcionais e estão acima 

de nós, e não daqueles que estão na linha média de existência, espera-se 

encontrar nas páginas de um biografado aquilo que realmente o colocou nesse 

patamar de excepcionalidade. 

Balzac le roman de sa vie, o opus magnum de Stefan Zweig, em seu 

projeto original composto por um volume dedicado ao autor francês e outro, a 

sua Comédia Humana, fruto de anos de trabalho e pesquisa que renderam mais 

de 2.000 páginas de anotações, não será finalizado da mesma forma que fora 

idealizado, e, a partir do livro que chega a nossas mãos, identifica-se a tentativa 

de “humanização” da figura de Balzac, colocando-o mais perto do leitor, 

causando a deliciosa sensação de que vivemos lado a lado compartilhando suas 

intimidades. É evidente que, nesse processo criado através de uma ilusão, de 

uma redução de perspectiva, tem-se um sentimento de igualdade entre o homem 

comum e o excepcional, porém, esses reflexos que colocam todos no mesmo 

patamar vão desfigurar e descaracterizar a estrutura do grande homem. 

Construindo seu personagem Balzac mais humanizado e trazendo-o 

para mais perto de si, Zweig dá indícios da tentativa, pelo menos nesse primeiro 

momento, de uma ilusão de imagem na qual, diante de seu ídolo, ele, homem 

comum, se vê tão grande e excepcional como o outro. A imagem do espelho, 

infelizmente para ele, não passa de um desejo transfigurado em imagem que 

rapidamente se desfaz ao ser trazida para o plano real.   

Infelizmente, nesse único volume tido como finalizado e publicado, não 

saberemos quase nada de sua representação histórica, de sua 

excepcionalidade. Se, apenas no segundo volume imaginado para a grande obra 
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de sua vida, Stefan Zweig iria se redimir e só então prestar uma grande 

homenagem ao seu “grand Balzac”, isto jamais virá à luz, deixando aqui apenas 

a incerteza.  

O livro publicado em alemão e depois traduzido para o francês constará 

apenas de uma parte do projeto inicial de Zweig, conforme as palavras de 

Richard Friedenthal, escolhido como editor pelos herdeiros dos direitos autorais 

do autor autríaco. Friedenthal, em Balzac le roman de sa vie, acrescentou um 

posfácio, que ele chama de “Note de l’éditeur”60, no qual ele relata a árdua tarefa 

de trabalhar com manuscrito lacrado e etiquetado como “To be sent to the 

publishers”61, que ele recebeu da família logo após a morte de Zweig no Brasil. 

Segundo ele, o manuscrito que chegou a suas mãos representava a terceira 

redação do livro e ainda continha inúmeras anotações e rasuras à la Balzac62 

feitas por Zweig. Ainda segundo ele, durante o processo de finalização do livro, 

ele conseguiu fazer as modificações com ajuda das indicações deixadas pelo 

autor, porém, teve de analisar as possibilidades dentre as milhares de notas 

deixadas pelo autor e tomar decisões por si mesmo. 

Em 1931, Pierre Abraham já traçava um paralelo entre a vida do autor 

(dividida em sete etapas) e seus personagens, aproximando criador e criatura. 

Evocando esses fantasmas do espelho, encontramos grandes semelhanças 

entre Balzac e alguns de seus personagens. É bem provável que Zweig tenha 

consultado e se inspirado na obra de Pierre Abraham, visto que se identificam 

algumas semelhanças entre as duas obras, principalmente no que diz respeito 

ao entrelaçamento da história pessoal de Balzac e de seus personagens (ver 

anexo 19). 

O explícito desejo de Zweig em escrever sua biografia sobre Balzac pode 

ser encontrado em diversos momentos de sua vasta correspondência, porém, o 

fato de não existir (até o presente momento) nenhum registro público sobre o 

processo de criação dessa obra, não se sabe muito bem quais foram suas 

leituras e referências. 

 
60 Tradução livre: Nota do editor. 
61 Tradução livre: para ser enviado aos editores. 
62 Tradução livre: a maneira de Balzac. Balzac era conhecido por suas grandes notas de rodapé (muitas 
vezes praticamente impossível de serem decifradas) em seus manuscritos e temido por muitos editores em 
Paris, pois costumava fazer diversas revisões de suas obras, retirando e incluindo palavras, trechos 
completos, às vezes retirando ou incluindo páginas inteiras, independente do momento em que se 
encontrava o processo de produção do livro. 
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Durante quase uma década que passou pesquisando sobre Balzac, uma 

das únicas informações que temos é a de que Zweig esteve na França, 

explorando os arquivos sobre o autor francês no Castelo de Chantilly, na coleção 

do Visconde belga Charles de Spoelberch de Lovenjoul (1836-1907).  

Ao contrário de outras biografias sobre o escritor francês, Zweig, em seu 

livro, vai ater-se à construção de um Balzac mais humanizado, evidenciando 

suas imperfeições. Essa construção privilegiará os momentos de excessos, 

transitando no plano financeiro, material e amoroso. Sua escolha por recriar o 

homem Balzac através desse lado pouco explorado por outros biógrafos vai 

gerar algumas críticas negativas de alguns estudiosos franceses que, até então, 

estavam acostumados a ver biografias que vangloriavam apenas o lado genial 

de Balzac, ou seja, seu talento como escritor. 

O romance biográfico sobre Balzac que antecede a obra de Stefan Zweig 

é o livro de Réné Benjamin, intitulado La prodigieuse vie d’Honoré de Balzac63, 

lançado na França em 1925.  Em seu livro, Benjamin dá vida a Balzac e a todos 

que conviveram com o autor, com diálogos entre os personagens, recriando a 

história de vida do pai do realismo francês em três partes:  La lutte avec la vie; 

Le triomphe du génie e La Lutte avec la mort.  

 Se Stefan Zweig foi procurar inspiração nas páginas de seu antecessor, 

P. Abraham, que não escreveu uma biografia de Balzac, mas um estudo sobre 

as criaturas que surgiram de sua pena, disso não há evidências. O que se pode 

dizer é que, até então nenhum autor havia utilizado essa analogia criador-

criaturas-obra para escrever sobre Balzac. Dessa forma, a originalidade de 

Stefan Zweig o coloca em um local de destaque no restrito mundo da escrita 

biográfica sobre Balzac, principalmente em se tratando de um escritor 

estrangeiro.  

Ainda na primeira parte da obra, denominada “Primeiro Livro”64, parte da 

biografia que reconstrói os passos do jovem Balzac, o personagem Louis 

Lambert será algumas vezes utilizado como forma de sedimentar, na cabeça do 

leitor, a imagem de um garoto que foi colocado em um colégio interno e que, 

 
63 Classificado como biografia de Balzac pelo Dictionnaire Balzac – Coleção Classiques Garnier (ainda em 
processo de elaboração) por Éric Bordas. 
64 Balzac le roman de sa vie está dividido em seis livros : Livre I: La jeunesse et les débuts ; Livre II : Balzac 
à l’œuvre ;  Livre III : Le roman vécu ; Livre IV : Splendeur et misère du romancier Balzac ; Livre V : Le 
créateur de la Comédie humaine ; e Livre VI : Dernières victoires et mort de Balzac. 
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diferentemente de seus colegas, durante os seis anos que ali viveu, recebeu a 

visita materna apenas duas vezes. A imagem do jovem “abandonado”, criativo, 

e que amava as conquistas napoleônicas pode ser evidenciada no seguinte 

trecho: 

 

À l’âge de douze ans, son imagination stimulée par le perpétuel 
exercice de ses facultés, s’était développée aux choses qu’il percevait 
par la lecture seulement, que l’image imprimée dans son âme n’en eût 
pas été plus vive s’il les avait réellement vues ; soit qu’il procédât par 
analogie, soit qu’il fût doué d’une espèce de seconde vue par laquelle 
il embrassait la nature. - En lisant le récit de la bataille d’Austerlitz, me 
dit-il un jour, j’en ai vu tous les incidents. Les volées de canon, les cris 
des combattants retentissaient à mes oreilles et m’agitaient les 
entrailles ; je sentais la poudre, j’entendais le bruit des chevaux et la 
voix des hommes, j’admirais la plaine où se heurtaient des nations 
armées, comme si j’eusse été sur la hauteur du Santon. Ce spectacle 
me semblait effrayant comme une page de l’Apocalypse. 
Quand il employait ainsi toutes ses forces dans une lecture, il perdait 
en quelque sorte la conscience de sa vie physique, et n’existait plus 
que par le jeu tout-puissant de ses organes intérieurs dont la portée 
s’était démesurément étendue : il laissait, suivant son expression, 
l’espace derrière lui. (ZWEIG,1950, p.22)65 
 
 
 

O trecho acima evidencia uma das características mais comentadas 

pelos amigos de Balzac. Todos eram categóricos ao dizer que, durante o 

processo criativo, o autor não distinguia a vida real do plano fictício onde viviam 

seus personagens. Balzac, durante uma conversa com um amigo, falava que 

havia encontrado, por exemplo, com Horace Bianchon, médico que nasceu em 

Sancerre em 1797, e que ele estava bem. Porém, todos sabiam que Horace 

Bianchon era um de seus personagens, um médico que aparece em vários 

momentos da Comédia Humana. 

 Até em seu leito de morte, Balzac acreditava que o único que poderia 

salvá-lo era o Dr. Bianchon, e suplicou, algumas vezes, para que o Dr. Nacquart, 

 
65Tradução livre: Aos doze anos, sua imaginação, estimulada pelo perpétuo exercício de suas faculdades 
mentais, havia se desenvolvido de tal maneira apenas com a leitura, que a imagem das coisas, impressa 
em sua alma, não poderia ser mais viva se ele as tivesse realmente visto; fosse porque ele procedia por 
analogia, fosse porque ele era dotado de uma espécie de segunda visão com a qual abraçava a natureza. 
“Lendo a história da batalha de Austerlitz, disse-me ele um dia, vi todos os seus incidentes. Os tiros de 
canhão, os gritos dos combatentes ressoavam em meus ouvidos e agitavam minhas entranhas; sentia o 
cheiro de pólvora, escutava o barulho dos cavalos e as vozes dos homens; admirava o campo onde nações 
armadas se chocavam, como se eu estivesse no alto do Santon. Esse espetáculo me parecia assustador 
como uma página do Apocalipse.” Quando ele colocava, assim, todas as suas forças em uma leitura, perdia, 
de alguma forma, a consciência de sua vida física e passava a existir apenas através do jogo poderoso de 
seus órgãos internos, cujo alcance havia se tornado desproporcionalmente estendido: segundo suas 
palavras, ele deixava o espaço atrás dele.  
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médico e amigo do escritor, o chamasse: “Ah, oui! Je sais. Il me faudrait 

Bianchon. Bianchon me sauverait, lui.”66 (ZWEIG,1950, p.491). 

Considerando o double Balzac-Louis Lambert, Zweig vai nos mostrar 

que essa criança encarcerada em um colégio interno (1807), desprezando o 

mundo real, achava a vida escolar enfadonha:  

 

Notre mémoire était si belle que nous n’apprenions jamais nos leçons. 
Il nous suffisait d’entendre réciter à nos camarades les morceaux de 
français, de latin ou de grammaire, pour les répéter à notre tour ; mais 
si par malheur le maître s’avisait d’intervertir les rangs et de nous 
interroger le premier, souvent nous ignorions en quoi consistait la 
leçon : le pensum arrivait alors malgré nos plus habilles excuses. Enfin 
nous attendions toujours au dernier moment pour faire nos devoirs. 
Avions-nous un livre à finir, étions-nous plongés dans une rêverie, le 
devoir était oublié ; nouvelle source de pensum !67 (ZWEIG,1950, p.23) 

 
 

Além disso, demonstra a paixão dos alunos pela leitura e pela literatura, 

os quais, algumas vezes, eram castigados por não terem feito alguma lição, visto 

que a realização desta seria em detrimento do término da leitura de um livro. 

Outro personagem retirado da Comédia Humana por Zweig, que faz 

parte da coleção de retratos de Balzac, é Félix de Vandesse. Um dos 

personagens que mais se assemelha ao autor, Félix passará sua infância no 

Collège des Oratoriens de Pontlevoy e, aos 15 anos, vai estudar em Paris, no 

Lycée Charlemagne.  

 Ao sair definitivamente do Collège des Oratoriens com doze anos, 

Balzac volta para a casa de seus pais. Durante sua estadia, a família Balzac 

percebe mudanças físicas e morais no garoto, ocorridas desde que foi colocado 

no colégio interno. Completamente estranho ao meio familiar, o jovem Balzac 

comporta-se como um sonâmbulo dentro de casa, completamente desconectado 

do mundo real. Na verdade, sua personalidade fechada dissimula uma secreta 

superioridade, fato que incomodava imensamente sua mãe, Anne-Charlotte-

Laure Sallambier, ou, simplesmente, a Senhora Balzac. 

 
66 Tradução livre: Ah sim! eu sei. Precisaria do Bianchon. Bianchon me salvaria! 
67 Tradução livre: Nossa memória era tão boa que nunca estudávamos nossas lições. Era suficiente 
ouvirmos os nossos camaradas recitarem os trechos de francês, de latim ou parágrafos de gramática, para 
que pudéssemos repetir a lição. Mas quando, infelizmente, ocorria ao professor a ideia de alterar a ordem 
e de interrogar primeiramente um de nós, muitas vezes nem sabíamos em que consistia a lição. Apesar 
das mais hábeis desculpas, não nos livrávamos do castigo. Deixávamos sempre a realização de nossas 
tarefas para o último instante. Se tínhamos um livro que queríamos acabar de ler, se havíamos mergulhado 
em devaneios, a tarefa ficava esquecida, novo castigo! 
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Porém, durante sua carreira, serão todos os momentos de crise que o 

fortalecerão, transformando as dificuldades em realizações. Com o tempo, o 

jovem apático transforma-se em um rapaz alegre e falante, características 

marcantes de sua personalidade na fase adulta. 

No entanto, não demorou muito para que sua família resolvesse enviá-

lo a um lycée na cidade de Tours. Balzac será aluno externo do colégio, mas, 

logo em seguida, em 1814, sua família muda para Paris, onde ele vai estudar no 

Pensionato Lepître. Nesse internato, Balzac é novamente abandonado pela 

família e, dessa vez, a alegria do jovem é substituída pela tristeza e pela 

depressão. Zweig recuperará essa imagem do jovem Balzac, ao usar trechos do 

livro Le lys dans la vallée (1835), cujo narrador é Félix Vandesse. 

Le Lys dans la vallée é a história do grande amor platônico entre Félix 

Vandesse, caçula de uma família aristocrata, e a condessa Henriette de 

Mortsauf, fiel esposa do Conde de Mortsauf, homem soturno e violento. Em suas 

páginas, Félix discorre sobre sua infância infeliz, na qual ele não se sentia bem 

quisto por sua família, além de relembrar como encontrou sua bem-amada e 

como ela se transformou em uma mãe de substituição e, evidentemente, sua 

amante. 

As semelhanças são evidentes, aproximando criador e criatura, tanto 

pelos momentos da infância, quanto pela relação com uma mulher rica que fará 

o papel de sua mãe. Balzac terá na figura de Laure de Berny sua “condessa 

Henriette de Mortsauf”. Laure era casada, rica e infeliz no casamento.  

Em relação aos momentos passados no Pensionato Lepître, Zweig vai 

reconstruí-los a partir do relato de Félix em seu livro: 

 

Les douleurs que j’avais éprouvées en famille, à l’école, au collège, je 
les retrouvais sous une nouvelle forme pendant mon séjour à la pension 
Lepître. Mon père ne m’avait point donné d’argent. Quand mes parents 
savaient que je pourrais être nourri, vêtu, gorgé en latin, bourré en grec, 
tout était résolu. Durant le cours de ma vie collégiale, j’ai connu mille 
camarades environ et je n’ai rencontré chez aucun l’exemple d’une 
pareille indifférence.68 (ZWEIG,1950, p.27) 

 
68 Tradução livre: As dores que eu sofrera em família, na escola, no internato, repetiram-se de outra forma 
durante minha permanência no Pensionato Lepître. Meu pai não me dera dinheiro algum. Eles estavam 
satisfeitos em saber que eu era alimentado, vestido, abarrotado de latim e grego. Durante minha vida de 
colégio, conheci cerca de mil camaradas e não encontrei em nenhum deles um exemplo igual de 
indiferença. 
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Os biógrafos historiadores, que normalmente lançam-se na árdua tarefa 

de reconstruir a vida de seus biografados, sempre foram minuciosos com os 

pequenos detalhes, datas, lugares, condições que asseguram que suas 

biografias (históricas) sejam consideradas sérias. Tudo aquilo que não pode ser 

provado, e que se encontra no ficcional, não deveria ser levado a sério.  

Stefan Zweig, escritor, e não historiador, não possui nenhum 

compromisso e nenhuma obrigatoriedade de se concentrar nos pequenos 

detalhes da vida, que muitas vezes a transformam em algo corriqueiro e sem 

muito valor. A ele, exímio fingidor, a possibilidade de transgredir a ordem e 

reformular o mundo dará o tom de sua criação. Sobre isso, encontramos em Iser 

(2013, p. 34): 

 

O ato de fingir, como a irrealização do real e a realização do imaginário, 
cria simultaneamente um pressuposto central que permite distinguir até 
que ponto as transgressões de limite que provoca (1) representam a 
condição para a reformulação do mundo formulado, (2) possibilitam a 
compreensão do mundo reformulado e (3) permitem que tal 
acontecimento seja experimentado. 

 

 

Para reformular toda a história de seu biografado, Zweig também 

recuperará, na própria obra de Balzac, semelhanças que poderão melhor ilustrar 

sua história.  

No segundo capítulo, intitulado “Balzac pose avant l’heure une question 

au destin”69, do Livro I, temos o período difícil passado pelo ainda jovem Balzac 

que sonhava ser escritor, na rua Lesdiguières. Sua família gostaria que ele fosse 

tabelião ou advogado e acreditava que a literatura, a poesia e as artes em geral 

eram um luxo supérfluo, ainda mais para um jovem que se manteve muito abaixo 

da média durante toda sua vida escolar. 

Contra a vontade dos pais, que não tinham condições de mantê-lo sem 

um trabalho que pagasse suas despesas essenciais, pela primeira vez na vida 

Balzac impõe seu desejo à família, e seu pai acaba prometendo dar o mínimo 

necessário para que ele possa viver durante quase um ano com a quantia de 

120 francos por mês, ou seja, o equivalente a 4 francos por dia. Se dentro de um 

ano Balzac não conquistasse a imortalidade literária tão desejada, ele seria 

 
69 Tradução livre: Balzac se antecipa e questiona o destino. 
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obrigado a retornar ao seio familiar e deixar que seus pais decidissem o seu 

futuro. 

 É nesse contexto que ele vai se instalar no número nove da rua 

Lesdiguières, em uma mansarda fria e úmida, onde o jovem sonhador sofria com 

as altas temperaturas no verão, a chuva e o frio no inverno. 

Ilustrando esse momento crucial de amadurecimento na vida do jovem 

sonhador Balzac, Stefan Zweig recuperará em La Peau de chagrin (1831) a difícil 

vida do personagem principal, Raphaël de Valentin, que, arruinado pela ambição 

de “conquistar Paris”, vive em condições miseráveis, como aquelas às quais foi 

submetido Balzac por sua família.  

Raphaël sofrerá uma reviravolta em sua vida, mas, antes de se tornar 

rico através dos poderes mágicos de uma pele de Onagro (peau de Chagrin), o 

belo e ambicioso Raphaël passará por grandes dificuldades, devido à sua 

posição social e à falta de dinheiro: 

 

Rien n’était plus horrible, écrit Balzac après des années, que cette 
mansarde au murs jaunes et sales qui sentait la misère… La toiture s’y 
abaissait régulièrement et les tuiles disjointes laissaient voir le ciel… 
Mon logement me coûtait trois sous par jour, je brûlais pour trois sous 
d’huile par nuit, je faisais moi-même ma chambre, je portais des 
chemises de flanelle pour ne dépenser que deux sous de blanchissage 
par jour. Je me chauffais avec du charbon de terre, dont le prix, divisé 
par les jours de l’année, n’a jamais donné plus de deux sous pour 
chacun… Ces dépenses réunies ne faisaient que dix-huit sous, il me 
restait deux sous pour les choses imprévues. Je ne me souviens pas 
d’avoir, pendant cette longue période de travail, passé le Pont des Arts, 
ni d’avoir jamais acheté d’eau ; j’allais en chercher le matin à la fontaine 
de la Place Saint-Michel… Pendant les dix premiers mois de ma 
réclusion je menai cette vie pauvre et solitaire ; j’allais chercher le matin 
et sans être vu mes provisions pour la journée ; je faisais ma chambre, 
j’étais tout ensemble le maître et le serviteur, je diogénisais avec une 
incroyable fierté.70 (ZWEIG,1950, p.35-36) 
 
 

 
70 Tradução livre: Não podia haver nada mais abominável, escreve Balzac anos depois, do que essa água-
furtada com suas paredes amareladas e sujas, que exalavam miséria... O teto ia-se abatendo 
continuamente e as telhas desajustadas deixavam ver o céu... O meu aposento custava-me três sous por 
dia, eu gastava para iluminá-lo três sous por noite, eu mesmo arrumava o quarto e usava camisas de flanela 
porque não podia gastar dois sous por dia com a lavagem de roupa.  Aquecia-me com carvão, cujo preço, 
dividido pelos dias do ano, não chegava a mais do que uns dois sous... Todos esses gastos juntos não iam 
além de dezoito sous, restavam-me, então, dois sous para despesas imprevistas. Não me lembro, durante 
esse longo período de trabalho, de ter passado pela Pont des Arts, nem de ter comprado água; eu ia buscá-
la todas as manhãs na fonte da praça Saint-Michel... Durante os dez primeiros meses de minha reclusão, 
vivi essa vida miserável e solitária; fazia minhas compras pela manhã sem ser visto por ninguém; arrumava 
meu quarto, eu era ao mesmo tempo meu senhor e o meu criado, vivia com inacreditável orgulho a vida de 
um Diógenes. 
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Privado de qualquer conforto, o único prazer de Balzac eram suas longas 

caminhadas pelos bulevares parisienses onde, atento a cada detalhe e a cada 

estímulo da cidade e de seus transeuntes, “estudava” e começava, mesmo que 

inconscientemente, a montar em seu cérebro a grande árvore genealógica com 

os diferentes “tipos” que ilustrarão suas noventa e cinco obras que 

posteriormente  formarão a gigantesca Comédia Humana. 

No trecho seguinte, vê-se que Zweig encontrará inspiração em Facino 

Cane (1837). Novela curta, nela o leitor entrará em contato com as observações 

do narrador sobre os indivíduos que ele encontra pelo caminho, enquanto flana 

pela cidade. Jogador inveterado, ele possui o dom de sentir o cheiro de ouro e 

sai em uma louca empreitada em Veneza, para recuperar um tesouro. 

Ambicioso, morre subitamente durante essa empreitada.  

Dessa novela, Zweig escolheu o seguinte trecho: 

 
 
Une seule passion m’entraînait en dehors de mes habitudes 
studieuses : mais n’était-ce pas encore l’étude ? J’allais observer les 
mœurs du faubourg, ses habitants et leurs caractères. Aussi mal vêtu 
que les ouvriers, indifférent au décorum, je ne les mettais point en 
garde contre moi ; je pouvais me mêler à leurs groupes, les voir 
concluant leurs marchés, et se disputant à l’heure où ils quittent le 
travail. Chez moi l’observation était déjà devenue intuitive, elle pénétrait 
l’âme sans négliger le corps ; ou plutôt elle saisissait si bien les détails 
extérieurs, qu’elle allait sur-le-champ-au-delà ; elle me donnait la 
faculté de vivre de la vie de l’individu sur lequel elle s’exerçait, en me 
permettant de me substituer à lui comme le derviche des Mille et Une 
Nuits prenait le corps et l’âme des personnes sur lesquelles il 
prononçait certaines paroles… En entendant ces gens, je pouvais 
épouser leur vie, je me sentais leurs guenilles sur le dos, je marchais 
les pieds dans leurs souliers percés ; leurs désirs, leurs besoins, tout 
passait dans mon âme, ou mon âme passait dans la leur. C’était le rêve 
d’un homme éveillé. Je m’échauffais avec eux contre les chefs 
d’ateliers qui les tyrannisaient, ou contre les mauvaises pratiques qui 
les faisaient revenir plusieurs fois sans les payer. Quitter ses habitudes, 
devenir un autre que soi par l’ivresse des facultés morales et jouer ce 
jeu à volonté, telle était ma distraction. A quoi dois-je ce don ? Est-ce 
une seconde vue ? Est-ce une de ces qualités dont l’abus mènerait à 
la folie ? Je n’ai jamais recherché les causes de cette puissance. Je la 
possède et m’en sers, voilà tout. Sachez seulement que, dès ce temps, 
j’avais décomposé les éléments de cette masse hétérogène nommée 
le peuple, que je l’avais analysée de manière à pouvoir évaluer ses 
qualités bonnes et mauvaises. Je savais déjà de quelle utilité pourrait 
être ce faubourg, ce séminaire de révolutions qui renferme des héros, 
des inventeurs, des savants pratiques, des coquins, des scélérats, des 
vertus et des vices, tous comprimés par la misère, étouffés par la 
nécessité, noyés dans le vin, usés par les liqueurs fortes. Vous ne 
sauriez imaginer combien d’aventures perdues, combien de drames 
oubliés dans cette ville de douleur ! Combien d’horribles et belles 
choses ! L’imagination n’atteindra jamais au vrai qui se cache, et que 
personne ne peut aller découvrir ; il faut descendre trop bas pour 
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trouver ces admirables scènes ou tragiques ou comiques, chefs-

d’œuvre enfantés par le hasard.71 (ZWEIG,1950, p.38-39) 
  
 

Ainda em relação à construção desse portrait de Balzac, Zweig também 

vai recorrer à descrição de outros autores famosos como, por exemplo, a frase 

de Alfred Vigny, evidenciando um Balzac que negligencia o seu exterior, da 

mesma maneira que negligencia seu talento, causando um sentimento de 

repulsa em quase todos os que viviam a sua volta. Ao falar, gagueja, hesita, não 

se sente seguro, diferente de seus pares masculinos que, com suas casacas 

bem cortadas e suas gravatas com o laço perfeitamente dado, são a 

personificação da sensualidade e da sedução. Quanto a Balzac, segundo Vigny, 

o escritor era “un jeune homme très sale”72.  

Essa fase desajeitada de sua juventude, Balzac vai também retratar na 

história de Raphaël Valentin, personagem principal do romance La Peau de 

Chagrin (1831):  

 

Sans cesse arrêtée dans ses expansions, mon âme s’était repliée sur 
elle-même. Plein de franchise et de naturel, je devais paraître froid et 
dissimulé … J’étais timide et gauche, je ne croyais pas que ma voix pût 
exercer le moindre empire, je me déplaisais, je me trouvais laid, j’avais 
honte de mon regard. Malgré la voix intérieure qui doit soutenir les 
hommes de talent dans leurs luttes, et qui me criait : Courage ! 
Marche ! malgré les révélations soudaines de ma puissance dans la 
solitude, malgré l’espoir dont j’étais animé en comparant les ouvrages 
nouveaux admirés du public à ceux qui voltigeaient dans ma pensée, 
je doutais de moi comme un enfant. J’étais la proie d’une excessive 

 
71 Tradução livre: Uma só paixão me tirava dos estudos: mas não continuava sendo estudo? Saía para 
observar os hábitos e costumes do subúrbio, seus habitantes e suas características. Tão mal vestido quanto 
os operários, indiferente ao decoro, não chegava a ponto de chamar-lhes a atenção; podia me misturar em 
seus grupos, observá-los negociando e discutindo na saída do trabalho. Em mim, a observação já havia se 
tornado intuitiva, ela penetrava a alma sem negligenciar o corpo; ou melhor, ela captava tão bem os detalhes 
externos, que ia além; ela me dava a capacidade de viver a vida do indivíduo observado, me permitindo 
tomar o lugar dele como o dervixe das Mil e Uma Noites possuindo o corpo e a alma das pessoas para as 
quais ele pronunciava certas palavras. Escutando essa gente, podia me ligar a sua vida, sentia seus 
andrajos em minhas costas, caminhava com os pés em seus sapatos furados; seus desejos, suas 
necessidades, tudo passava pela minha alma, ou minha alma passava pela dela. Era o sonho de um homem 
acordado. Eu me exaltava com eles contra os chefes de oficinas que os tiranizavam, ou contra as práticas 
ruins que os levavam a retornar ao trabalho várias vezes, sem que recebessem por isso. Abandonar seus 
hábitos, tornar-se um outro, com os princípios morais tomados por uma certa embriaguez, e jogar esse jogo 
à vontade, tal era minha distração. A que devo esse dom? Isso é uma segunda visão? Uma dessas 
qualidades cujo abuso leva à loucura? Nunca busquei a causa desse poder. Eu o possuo e faço uso dele, 
é tudo. Saiba somente que, àquela época, eu havia decomposto os elementos dessa massa heterogênea 
chamada povo, que eu havia analisado de forma a poder avaliar suas qualidades boas e más. Já sabia qual 
era a utilidade desse subúrbio, esse seminário de revoluções que reúne heróis, inventores, sábios, 
desonestos, criminosos, virtudes e vícios, todos reduzidos pela miséria, sufocados pela necessidade, 
afogados no vinho, desgastados pelas aguardentes. Vocês não poderiam imaginar quantas aventuras 
perdidas, combinação de dramas esquecidos nessa cidade de dor! Quantas coisas horríveis e belas! A 
imaginação nunca alcançará o real escondido, e que ninguém pode descobrir; é preciso descer muito baixo 
para encontrar essas cenas admiráveis ou trágicas ou cômicas, obras-primas geradas pelo acaso. 
72 Tradução livre: um homem muito sujo (Zweig, 1950, p. 71). 
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ambition, je me croyais destiné à de grandes choses, et je me sentais 
dans le néant.73 (ZWEIG,1950, p.73) 
 

 
Continuando esse longo testemunho sobre a dificuldade que ele 

encontrava nos diferentes âmbitos da vida, Raphaël Valentin / Balzac falará 

sobre sua dificuldade em se relacionar com o mundo feminino. Devido à sua 

insegurança, acreditava não dominar a “arte da galanteria”. No mundo das 

aparências da alta sociedade parisiense, Raphaël / Balzac ainda não sabia como 

participar desse teatro social, onde o mínimo descuido poderia levá-lo à ruína: 

 

Je rencontrai parmi les jeunes gens de mon âge une secte de fanfarons 
qui allaient tête levée, disant des riens, s’asseyant sans trembles près 
des femmes qui me semblaient les plus imposantes, débitant des 
impertinences, mâchant le bout de leurs cannes, minaudant, se 
prostituant à eux-mêmes les plus jolies personnes, mettant ou 
prétendant avoir mis leurs têtes sur tous les oreillers, ayant l’air d’être 
au refus du plaisir, considérant les plus vertueuses, les plus prudes 
comme de prise facile et pouvant être conquise à la simple parole, au 
moindre geste hardi, par le premier regard insolent. Je te le déclare, en 
mon âme et conscience, la conquête du pouvoir ou d’une renommée 
littéraire me paraissait un triomphe moins difficile à obtenir qu’un 
succès auprès d’une femme de haut rang, jeune spirituelle et 
gracieuse… J’en ai beaucoup vu que j’adorais de loin, auxquelles je 
livrais un cœur à toute épreuve, une âme à déchirer, une énergie qui 
ne s’effrayait ni des sacrifices ni des tortures ; elles appartenaient à des 
sots de qui je n’aurais pas voulu pour portiers… J’avais sans doute trop 
de naïveté pour une société factice qui vit aux lumières, qui rend toutes 
ses pensées par des phrases convenues ou par des mots que dicte la 
mode.74 (ZWEIG,1950, p.73-74) 
 
 

 
73 Tradução livre: Continuamente impedida de se expandir, minha alma se fechava em si mesma. Muito 
franco e natural, dava a impressão de ser frio e dissimulado... Eu era tímido e desajeitado, não acreditava 
que minha voz pudesse causar a menor impressão, estava descontente comigo mesmo, me achava feio, 
tinha vergonha do meu olhar. Apesar da voz interior que deve apoiar os homens de talento em suas lutas, 
e que gritava para mim: Coragem! Em frente! apesar das revelações repentinas de meu poder, na solidão, 
apesar da esperança que me animava ao comparar as novas obras admiradas pelo público àquelas que 
davam voltas em meu pensamento, eu duvidava de mim como uma criança. Eu era a presa de uma 
excessiva ambição, acreditava que estava destinado a grandes coisas e me sentia dentro do nada. 
74 Tradução livre: Entre os moços de minha idade, encontrei um grupo de fanfarrões que andavam de 
cabeça erguida, falavam de coisas fúteis e, sem nenhum embaraço, se sentavam ao lado de mulheres que 
me pareciam as mais imponentes. Eles me impressionavam sobretudo pelas impertinências com que se 
regalavam, pela maneira com que mordiscavam a extremidade de suas bengalas e pelos modos afetados, 
prostituindo as mais belas mulheres, deitando-se ou afirmando ter se deitado com elas em muitas camas, 
parecendo não se importar com tais prazeres, considerando as mais virtuosas, as mais recatadas, como 
presas fáceis podendo ser conquistadas com uma simples palavra, com um mero gesto ousado, com o 
primeiro olhar insolente. Dou-te a minha palavra de honra: naquele tempo parecia-me menos difícil alcançar 
poder ou fama literária do que conquistar uma dama nobre, jovem, espirituosa e graciosa...Vi muitas 
mulheres que adorei, de longe, às quais entreguei meu coração a toda prova, uma alma a despedaçar, uma 
energia que não se assustava nem diante de sacrifícios nem de torturas; elas pertenciam a idiotas que não 
gostaria de ter nem como porteiros... Talvez eu fosse ingênuo demais para uma sociedade artificial que 
vive à luz, que expressa todos os pensamentos em frases feitas ou palavras que ditam a moda. 
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Para finalizar, diante da codificada sociedade, com suas armadilhas 

preparadas para capturar suas vítimas mais ingênuas, o descompasso de 

Raphaël / Balzac, que procurava amor e glória, fará com que ele termine seu 

lamento com uma solução bem trágica, típica dos dândis do século XIX: 

 

Puis je ne savais point parler en me taisant, ni me taire en parlant. Enfin, 
gardant en moi des feux qui me brûlaient, ayant une âme semblable à 
celles que les femmes souhaitent de rencontrer, en proie à cette 
exaltation dont elles sont avides, possédant l’énergie dont se vantent 
les sots, toutes les femmes m’ont été traîtreusement cruelles … Oh ! 
se sentir né pour aimer, pour rendre une femme bien heureuse, et 
n’avoir trouvé personne, pas même une courageuse et noble Marceline 
ou quelque vieille marquise ! Porter des trésors dans une besace et ne 
pouvoir rencontrer une enfant, quelque jeune fille curieuse pour les lui 
faire admirer ! J’ai souvent voulu me tuer de désespoir.75 (ZWEIG,1950, 
p.74) 
 

 

O inextricável jogo de espelhos que se encontra em Balzac le roman de 

sa vie vai transformar o ato de leitura dessa biografia em algo prazeroso e 

extremamente rico. A narrativa biográfica criada por Zweig é o lugar de 

confluência desses reflexos.  

Se um espelho pode simplesmente refletir, ele também pode inverter, 

deformar e transformar. Zweig, um dos grandes mestres da biografia, 

estabelecerá relações entre essas diferentes imagens refletidas, criando, dessa 

forma, o duplo, algo mais complexo do que uma simples repetição ou reprodução 

mecânica dos fatos.  

A criação dessas imagens, elaboradas em nível de fabulação, seja da 

história, do enredo ou do próprio discurso, permitirá que o leitor seja transportado 

para o outro lado do espelho, sem que ele tenha consciência de tal fato. Desse 

outro lado, liberado dos limites impostos pelo real, embalado pela multiplicidade 

de vozes que encenam as ilusões e a ficção, tem-se a sensação de estar diante 

de algo real. 

 
75 Tradução livre: E eu não sabia falar me calando nem me calar falando. Enfim, guardando em mim o fogo 
que me queimava, possuindo uma alma semelhante àquelas que as mulheres desejavam encontrar, tomado 
por uma exaltação pela qual elas anseiam, possuindo a energia de que se vangloriam os idiotas, todas as 
mulheres foram, para mim, traidoras e cruéis... 
Oh! pensei ter nascido para amar, para fazer uma mulher feliz, e não ter encontrado ninguém, nem mesmo 
uma corajosa e nobre Marceline, ou alguma velha marquesa! Carregar tesouros em uma sacola e não 
encontrar uma criança, uma jovem curiosa para admirá-lo! Algumas vezes tive vontade de me matar de 
desespero. 
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4.2 PARA CADA UM, SUA PEAU DE CHAGRIN. UMA MALDIÇÃO? 

Ao aprofundar o estudo sobre a vida e a obra de Balzac e de Stefan 

Zweig, é possível identificar algumas semelhanças tanto na trajetória pessoal 

quanto na trajetória literária dos autores. 

Se Balzac gostaria de ter sido o “Napoleão das Letras”, Stefan Zweig vai 

declarar que seu desejo maior é ser o “Balzac de sua época”. O escritor 

austríaco, então, transforma esse desejo em objetivo principal de sua vida pois, 

segundo ele, somente uma biografia da magnitude da de Balzac poderia coroar 

sua obra literária. 

Balzac, em determinado momento de sua carreira, encontra-se diante 

de uma enorme produção literária e começa a perceber que ela tomava outra 

forma. Acreditando em sua genialidade, ele conseguiu criar a representação de 

um mundo, de uma época, e assim compôs toda a estrutura da Comédia 

Humana, com seus personagens que aparecem e desaparecem, suas histórias 

que se entrelaçam. Nesse mundo imaginado, criaturas e criador interagem.  

De forma mais modesta, Stefan Zweig, à maneira de Balzac, vai tentar 

criar algo semelhante, porém de tamanho mais limitado, quando escreve suas 

trilogias: em 1920, Três Mestres: Balzac, Dickens, Dostoïevski; em 1928, Três 

poetas de sua vida: Casanova, Stendhal e Tolstöi; em 1931, A cura pelo espírito:  

Franz Mesmer, Mary Baker Edy, Sigmund Freud; e, em 1925, A luta contra o 

demônio: Hölderlin, Friedrich, 1770-1843; Kleist, Heinrich von, 1777-1811; 

Nietzsche, Friedrich, 1844-1900. 

Ambos os autores vão tentar uma carreira no teatro. Mais persistente, 

Honoré de Balzac teve as seguintes peças em cartaz em Paris: A escola dos 

casais (1839), Vautrin (1840), Recursos de Quinola (1842), Paméla 

Ciraud (1843), A madrasta (1848) e Mercadet (1851). Em todos os casos, as 

peças foram um fracasso de bilheteria, além de terem sido massacradas pela 

crítica da época.  

Stefan Zweig, por sua vez, terá uma estreia catastrófica no teatro em 

Viena.  Em 1907, sua peça Thersite não será apresentada, pois o ator principal 

morre durante os ensaios. La Maison au bord de la mer, em 1912, também 

apresentou problemas durante a produção. Jérémie, de 1917, que tem em seu 

enredo a guerra, em um contexto de manifesto pró-paz, e a resiliência do povo 
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judeu, sofrerá fortes críticas. Em 1927, após vários pedidos de seus amigos 

intelectuais franceses, Zweig autorizará a encenação de sua peça Volpone, que 

será seu grande sucesso na França e não em sua terra natal. As primeiras 

experiências nada agradáveis no teatro foram fundamentais para que Zweig não 

focalizasse sua carreira nessa vertente.  

Se as coincidências no plano intelectual são várias, pode-se dizer que, 

na vida pessoal trágica dos dois autores, elas também estarão presentes. Por 

exemplo, os escritores escolherão o Brasil como forma de solucionar os 

problemas de sua vida. Balzac queria vir ao Brasil para ficar rico e um dia retornar 

à Europa. Zweig, em sua eterna diáspora, encontrará, na região serrana do Rio 

de Janeiro, alguns meses de tranquilidade. 

Até os vinte e dois anos, Balzac não havia realizado nenhuma de suas 

duas paixões: a paixão pelo amor e pelo sucesso. Energia acumulada ele tem 

de sobra, o que lhe falta é coragem para mudar. Reconhece que é 

intelectualmente superior quando olha a seu redor, porém os anos de dominação 

e intimidação familiares fizeram com que ele se sentisse incapaz, apático e 

apagado. Ambicioso, consegue modificar o destino, mas seus excessos vão 

esgotá-lo logo em seguida, colocando um ponto final em sua história. 

Reconhecimento por seu trabalho, ele terá apenas após sua morte.  

Em 1919, Stefan Zweig, ainda jovem, colocará como meta de vida a 

difícil tarefa de apreender o grande titã da literatura mundial e transformá-lo no 

sucesso de sua carreira. Porém, Zweig não se deu conta de que um titã desse 

porte não pode ser facilmente dominado por outra pessoa, a não ser por um ser 

de mesma magnitude. Durante sua vida, tentou executar essa tarefa e, 

acompanhado pela sombra desse monstro gigantesco, Zweig sucumbiu. 

Em La peau de Chagrin, romance de Balzac no qual o jovem aristocrata 

Raphaël de Valentin está desesperado por ter fracasso tanto na vida quanto no 

amor e planeja seu suicídio, o personagem é salvo por uma milagrosa pele de 

onagro76 que possui poderes especiais. Ao satisfazer os pedidos do dono, a pele 

encolhe a cada desejo atendido, encurtando também sua vida.  

Tanto Raphaël Valentin, Balzac e Stefan Zweig descobriram, a custo da 

própria existência, que o “querer” nos queima e o “poder” nos destrói. E dessa 

 
76 Onagro: jumento selvagem encontrado nos desertos da Ásia. 
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forma, as palavras misteriosas que estavam grafadas no verso da pele mágica 

de onagro fazem a sua profecia se concretizar: 

 
Se me possuíres, possuirás tudo. Mas tua vida me pertencerá. Deus 
quis assim. Deseja, e teus desejos serão realizados. Mas regula teus 
desejos por tua vida. Ela está aqui. A cada desejo, decrescerei assim 
como teus dias.  
Queres-me? Toma-me.  
Deus te atenderá.  
Assim seja! (BALZAC, 2018, p.57) 
 
 

Ficção e realidade se confundem e, dessa forma, adicionam mais cores à 

vida de Balzac, de Raphaël Valentin e de Stefan Zweig. Afinal, esse é um dos 

objetivos principais da arte, não? 
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Le charme original de Balzac, c ‘est cette forme  
qui émane de sa personne comme de son œuvre – chez lui toutes les fonctions  

s’accomplissent avec une intensité dix fois plus  
grande que chez les autres. 

Stefan Zweig 
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CONCLUSÃO 

Stefan Zweig, de simples admirador de Balzac, passa a afirmar, em uma 

carta de 08 de outubro de 191977 ao seu amigo e confidente Romain Rolland, 

seu desejo de ser Balzac. Tem-se a sensação de que Balzac vai se 

transformando em uma paixão cada dia mais forte. O autor francês é admirado 

por sua genialidade, mas também copiado como modelo de trabalho, visto que 

Stefan Zweig começará a praticar a “arte” das intermináveis revisões. Pouco a 

pouco, diante do panorama triste e desolador que se instalou em Viena após o 

final da Primeira Guerra Mundial, Zweig, homem sensível, diz a Rolland que ele 

se sentia “fraco como escritor” e divaga com um “como seria maravilhoso ser o 

Balzac daquela época”. Diferentemente de seus outros biografados, Zweig não 

queria ter, mas nutria o desejo de ser o Balzac de sua época. Gradativamente 

vai se colocando diante do maior desafio de toda sua carreira como escritor. Com 

parâmetros de exigência e qualidade de trabalho tão elevados, Zweig encontra-

se diante do espelho, em uma batalha travada entre ele e Balzac. 

Balzac, já amadurecido como escritor, ao decidir transformar sua obra 

em uma rede de personagens e histórias que vão se entrelaçar naquilo que 

conhecemos como a Comédia Humana, enviou uma carta no dia 06 de fevereiro 

de 1844, endereçada a sua amada Senhora Hanska, na qual afirma, de forma 

clara, seu desejo de ser aquele que iria representar toda uma sociedade, e, para 

isso, se colocou ao lado de grandes figuras mundiais: 

 

[...] En somme, voici le jeu que je joue, quatre hommes auront eu une 
vie immense : Napoléon, Cuvier, O’Connell, et je veux être le 
quatrième. Le 1er a vécu de la vie de l’Europe ; il s’est inoculé des 
armées ! Le second a épousé le globe. Le troisième s’est incarné un 
peuple, moi, j’aurai porté une société tout entière dans ma tête.78 
(BALZAC, V.I,1990, p.804) 
 

Na mitologia, sabe-se que os titãs foram deuses que nasceram no início 

dos tempos e eram os ancestrais dos futuros deuses olímpicos como Zeus, 

 
77 Correspondance 1897-1919.Traducteur: Isabelle Kalinowski. Paris. Bernard Grasset, 2000, p.373. 
78 Carta enviada a Madame Hanska no dia 6 de fevereiro de 1844: Tradução livre: Resumindo, eis o meu 
jogo, quatro homens terão uma vida imensa: Napoleão, Cuvier, O’Connell e eu quero ser o quarto. O 
primeiro é lembrado por suas realizações na Europa, para isso ele usou exércitos! O segundo dominou o 
globo! O terceiro representou um povo! Eu, eu serei o responsável por carregar uma sociedade inteira em 
minha cabeça.  
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Afrodite, Apolo etc. Filhos de Urano e Gaia, que representavam respectivamente 

o céu e a terra, eram seres híbridos, metade humanos, metade animais. Figuras 

poderosas, vão enfrentar Zeus e os deuses do Olimpo, para tentarem ascender 

ao poder. Prometeu, criador ou benfeitor da humanidade (dependendo da versão 

da lenda), roubará uma fagulha do fogo divino de Zeus para dar vida ao homem 

e com isso sofrerá a fúria daquele que é considerado o representante das 

divindades no Olimpo. 

Zeus, furioso com a ousadia de Prometeu, vai acorrentá-lo em um 

desfiladeiro no Cáucaso, e, como castigo eterno, Prometeu terá seu fígado 

comido todos os dias por uma águia. Quando a noite caía e o pássaro ia embora, 

as vísceras de Prometeu se regeneravam, colocando o prisioneiro em uma 

situação de castigo eterno. 

Ao falar de Balzac e de Stefan Zweig, eles são considerados aqui como 

equivalentes a essas forças sobre-humanas, escritores de um extraordinário 

talento, cada qual dentro de sua vertente e época vivida. Figuras complexas em 

sua existência, esses titãs da escrita deixaram para a posteridade um legado de 

obras que estão entre os cânones da literatura mundial. Ao longo do tempo, a 

leitura vai mudando conforme gostos e correntes literárias de uma época, bem 

como a relação dos leitores com seus autores preferidos e suas obras.  

Deve-se ressaltar que se o talento e o valor literário de Balzac não são 

questionados hoje em dia, observa-se que durante sua vida nem sempre foi 

assim. 

Ao tentar entrar para o exclusivo grupo de escritores considerados 

imortais, o pai do realismo francês teve sua candidatura impugnada pela 

Academia Francesa quando ainda vivo. Balzac terá seu talento reconhecido por 

seus pares, e posteriormente pela opinião pública, apenas após sua morte. Essa 

mudança de opinião muito se deu pela figura emblemática de Victor Hugo, que 

reconhece publicamente que, em vida, o talento de Balzac não fora reconhecido 

de forma justa. 

Stefan Zweig, por sua vez, considerado um dos representantes mais 

importantes da escrita biográfica, um dos autores mais traduzidos no mundo e 

de sucesso mundial, entrará no hall dos best-sellers mundiais e, por esse motivo, 

será evitado muitas vezes por alguns representantes do meio acadêmico.  
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Apesar do fim trágico de sua existência, Zweig ainda sobrevive através de seus 

livros e personagens mundialmente conhecidos. 

Porém, ao decidir entrar em uma luta pessoal, na qual vislumbrava estar 

ao lado de seu grande ídolo Balzac, Zweig não suportará a pressão de tamanha 

responsabilidade. Enfraquecido por problemas como a perda de sua identidade 

nacional e sua condição de exilado, o escritor caminhará lentamente em direção 

ao terrível desfecho fatal. Batalha vencida, Zweig não consegue avançar em seu 

projeto pessoal, e a biografia sobre seu ídolo Balzac ficará inacabada por 

diversos problemas e obstáculos.  

Ao tentar aprisionar Balzac, Zweig não esperava ter de lidar com tantas 

dificuldades. Para lutar contra um titã, deve-se estar preparado para lidar com 

as artimanhas e armadilhas desse ser dotado de poderes inatingíveis aos 

mortais. 

 Colocando para si a responsabilidade de criar uma biografia sobre 

Balzac que fosse considerada melhor do que todas as que até então tinham sido 

escritas, Zweig chegará a ter mais de duas mil notas sobre a vida e a obra do 

escritor. Adotando o trabalho meticuloso, quase obsessivo, de inúmeras 

revisões, Zweig esteve sempre em busca da perfeição, principalmente no que 

tange essa obra. 

Se para Zweig não faltava talento ao escrever, o artista vai esquecer de 

mensurar a força e a magnitude do personagem escolhido por ele como 

biografado. 

Em seu primeiro ensaio sobre Balzac em 192079, Zweig demonstrou 

desenvoltura e superioridade na escrita, evidenciando o desejo de Balzac de ser 

o “Napoleão do seu tempo”. O escritor sempre afirmava aos amigos mais 

próximos que aquilo que Napoleão tinha conquistado com a espada, ele 

conquistaria com sua pena. Além disso, no busto do general que ele mantinha 

em sua sala, o autor afixou um recorte de papel com sua famosa frase.  

Porém, Zweig não se dá conta de que, para a escrita de uma biografia 

sobre o pai da Comédia Humana, os esforços necessários são sobre-humanos. 

O projeto de uma biografia tão completa, composta por dois volumes, não pode 

ser completado. 

 
79 Trois maîtres : Balzac, Dickens, Dostoïevski. 1.ed. Paris, Le Livre de Poche, 2018, pp.11-52. 
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O livro, por si só, já possui uma história própria, pois, como seu autor, o 

manuscrito percorreu o mundo, acompanhando-o em seu longo exílio, em função 

dos avanços do nazismo na Europa. Projeto iniciado na Áustria, vai para a 

Inglaterra, onde é deixado para trás após a fuga repentina de Zweig, logo após 

o início do bombardeio de Londres em 1940.  

Uma série de fatores vai conduzir Zweig a um caminho sem volta, dentre 

eles: o advento das guerras, o fim do Império Austro-Húngaro, a separação de 

sua primeira esposa Friderike em 1938, a perseguição dos nazistas ao povo 

judeu, a perda de sua nacionalidade e, por um bom tempo, a impossibilidade de 

escrever em sua língua materna. Esses fatores promoveram a instabilidade de 

seu lugar no mundo, apagando aos poucos a luz e a vivacidade de sua 

existência. No lugar onde havia vida e luz, a sombra vai tomando conta.    

Diante das incertezas mundiais, das barbaridades ocorridas no 

continente europeu, o projeto de seu “grand Balzac” vai sendo pouco a pouco 

adiado.  Zweig vai perdendo a grande batalha que ele criou para si mesmo – 

apreender o homem Balzac através de sua arte. Conforme as palavras do 

balzaquiano André Lorant80, professor da Universidade de Paris XII, Zweig 

encontra-se “vampirizado”, aniquilado pelo assunto sobre o qual ele se dispôs a 

escrever.   

Dentre os escritores que reconhecem o valor literário dessa biografia de 

Balzac, encontra-se o famoso escritor francês André Maurois. Em seu 

Promethée ou la vie de Balzac (1965), ele faz uma referência positiva sobre a 

obra escrita por Stefan Zweig:  

 

 

Les vies de Balzac que nous possédons (et il y en a de remarquables, 
comme celles d’André Billy et de Stefan Zweig) ont été composées 
avant la grande floraison de l’érudition balzacienne. J’ai tenté de faire 
le point. Quelques-uns diront : « Que nous importe la vie de Balzac ? 
Seule compte son œuvre. » Cette querelle, très ancienne, m’a toujours 
paru vaine. Nous savons qu’il serait impossible d’expliquer l’œuvre par 
la vie ; nous savons quels grands événements dans la vie d’un créateur 

 
80 Em sua mensagem do dia 26 de janeiro de 2018 via e-mail, enviada como resposta a uma mensagem 
minha, o professor André Lorant vai expor sua opinião sobre a Biografia Balzac le roman de sa vie, de 
Stefan Zweig. Além disso, ele gentilmente vai me enviar um exemplar autografado de seu artigo “Stefan 
Zweig biographe de Balzac” que faz parte do Actes du deuxième colloque international Guy de Pourtalès. 
Paris, 2001. pp.183-211. 
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sont ses œuvres. Mais l’existence d’un grand homme est, en soi, un 
prodigieux sujet d’intérêt.81 (MAUROIS, 1965, p.1) 
 
 

Em uma última análise, identifica-se que a relação autor-personagem é 

baseada no desejo que o homem Stefan Zweig projeta em seu objeto idealizado 

– Balzac. 

Nesse jogo de espelhos, ao se colocar diante do gênio Balzac, o escritor 

austríaco vai se perceber menor, incapaz, pois, como ele já chegou a afirmar, 

todos aqueles que tentaram dar conta do autor francês não conseguiram.  

De objeto desejado, Balzac vai se transformar em uma sombra que, 

juntamente com o evidente processo depressivo do qual Zweig já havia dado 

indícios, vai agravar ainda mais seu quadro físico-mental. 

Na carta de adeus (sem data, mas provavelmente do dia 22 de fevereiro 

de 1942) endereçada a seu amigo Victor Wittkowski, Zweig, além de dar 

instruções sobre os trabalhos de revisão que ele gostaria que o amigo fizesse 

em seu manuscrito após sua morte, declara ao amigo que realmente não tem 

forças para concluir o seu “grand Balzac”: 

 

Les autres choses sont en partie en état de première esquisse (Hélas 
Montaigne) et deux fois hélas le Balzac qui n’est que le squelette du 
grand livre que j’aurais écrit si la guerre ne me l’avait défendu (c´était 
le premier tome de deux grands). Si vous trouvez quelque chose que 
Koogan pourrait garder, laissez-le garder, détruisez l’autre ! […] 
Vous savez combien j’étais fatigué de la longueur de cette tourmente, 
de ma vie. Quand mes soixante ans ont sonné, c’était pour moi comme 
un appel : repose-toi, comme tu ne peux pas terminer ce qui était ta 
vraie œuvre, le grand Balzac. D’ailleurs c’était typique que tous ceux 
qui voulaient prendre la mesure de ce géant s’effrayaient du travail sur 
ce héros du travail.  
Je me sens très heureux depuis ma décision, - la première fois depuis 
ce jour de septembre qui détruisit mon monde.  
Courage ! Vous êtes jeune ! Vous verrez encore la vague se relever ! 
Votre  
Stefan Zweig82 (ZWEIG 2008, p.433) 

 
81 Fonte: biografia Prométhée ou la vie de Balzac de André Maurois, escrita em 1965. Tradução livre: As 
vidas de Balzac que nós possuímos (e as que existem são notáveis, como a de André Billy e de Stefan 
Zweig) foram escritas antes do despertar dos estudos balzaquianos. Eu tentei analisar todo esse panorama 
e encontrar o meu caminho. Alguns dirão: “Qual a importância da vida de Balzac? O que conta mesmo é a 
sua obra.” Esta briga é antiga, sempre me pareceu em vão. Sabemos que será impossível explicar a obra 
através da vida; sabemos que os grandes acontecimentos na vida de um autor são suas obras. Porém, a 
existência de um grande homem é, por si só, um fantástico assunto.  
82 Tradução livre : Os outros livros estão, na maior parte, em um primeiro esboço (Infelizmente o Montaigne), 
e, infelizmente, como trabalho dobrado, o Balzac, que é apenas um esqueleto do grande livro que eu teria 
escrito, se a guerra não me tivesse impedido (escrevi apenas o primeiro tomo dos dois grandes volumes 
previstos). Se você encontrar qualquer coisa que Koogan possa guardar, deixe-o guardar, destrua o outro! 
[...] 
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Nessa relação com o objeto de desejo, Zweig projeta no escritor francês 

aquilo que ele gostaria de ser; aquilo que ele gostaria de ter. Porém, ao tomar 

consciência da magnitude de seu desejo, fica paralisado e, consequentemente, 

impossibilitado de finalizar seu projeto. 

Mesmo não completamente acabado, o volume 1 dessa biografia, obra 

publicada postumamente, é testemunha documental e artística da forma 

magistral como Zweig constrói sua narrativa biográfica.  

Considerada imprecisa por alguns, imperfeita por outros, ela é alvo de 

críticas dos estudiosos de Balzac. Original por sua construção, nela o habilidoso 

biógrafo Stefan Zweig se utiliza de um narrador presente no momento de cada 

ação do personagem principal, proporcionando aos seus leitores a oportunidade 

de se sentirem como se estivessem passeando com Balzac nas ruas de Paris, 

visitando seus revendedores de café, ou ainda sofrendo todas as dificuldades 

pelas quais o escritor passou durante os anos em que viveu no úmido sótão da 

rua Lesdiguières.  

Até então, ninguém havia escrito uma biografia sobre Balzac como 

Zweig escreveu. Objeto de desejo e projeto que visava à perfeição, nela ele 

trabalhou como um cirurgião, transformando o mito Balzac em um personagem, 

em seu personagem.  

A arte de Stefan Zweig está em sua capacidade de preencher os 

espaços vazios da narrativa biográfica, transformando toda a história do 

biografado. Ele age nos pontos onde a imperfeição da vida real deixou suas 

marcas e, através de seu toque ficcional, que só um grande artista seria capaz 

de fazer, transforma esse novo ser e essa nova realidade em algo que se 

encontra no limite entre a realidade e a ficção.  

Em Balzac le roman de sa vie, Stefan Zweig se distancia da valorização 

do espaço entre a vida e a obra de seu biografado, na tentativa dialógica que 

mistura a factualidade e a ficcionalização de seu sujeito biografado. Produzindo, 

 
Você sabe o quanto eu estava cansado dessa imensa tormenta, da minha vida. Quando meus sessenta 
anos chegaram, foi para mim como um aviso: descanse, pois você não pode terminar aquela que seria a 
sua verdadeira obra, o grande Balzac. Aliás, isso é bem típico; todos que quiseram domar esse gigante 
acabaram se intimidando com o trabalho sobre esse herói do trabalho. 
Eu me sinto muito feliz com a minha decisão - pela primeira vez desde o dia de setembro que destruiu meu 
mundo. 
Coragem! Você é jovem! Você ainda verá toda essa onda recuar! 
Seu Stefan Zweig” 
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desta forma, um efeito que mescla tão intimamente as duas dimensões, elas 

acabam por se (con)fundir. 

Assim, o resultado de todo esse esforço é uma mistura tão perfeita que 

se revela em um retrato capaz de traduzir a força titânica de Balzac e – pode-se 

afirmar – do próprio Stefan Zweig. 
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ANEXOS 

           Anexo 1 
 

Crônica humorística sobre Dom Pedro II, publicada no jornal semanal La 
Caricature, de 23 de junho de 1831, sob o pseudônimo de Henri B.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 A mesma encontra-se no segundo volume das Obras diversas de Balzac – da Comédia Humana (Paris 
MDCCCXXXVIII, Louis Conard). 
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             Anexo 2 

A vida de Stefan Zweig 

 

I. De 1881 a 1904 – Do nascimento aos primeiros passos no mundo literário.  

✓ Nascimento em 28 de novembro de 1881, Viena.  

Em 1897,Zweig tem suas primeiras poesias publicadas em revistas 

literárias, dentre as quais Deutsche Dichtung (Berlim) e Die 

Gesellschaft (Munique). Em 1900, depois de concluir o Ensino 

Médio, inicia estudos de Filosofia e História da Literatura na 

Universidade de Viena. 

✓ Primeiros escritos: publicação em 1901 de seu primeiro livro, pela 

editora Schuster & Loeffler, de Berlim: Silberne Saiten ou Cordas 

de Prata. Viagem a Paris e a Bruxelas. Em Bruxelas, ele vai 

conhecer Émile Verhaeren que vai se tornar um grande amigo e 

colaborador. Ele também vai passar uma temporada em Berlim, 

viajará pela Itália e, antes de retornar a Viena, Zweig passará 

novamente por Paris. 

 

II. De 1904 a 1933 – Anos fundamentais para sua formação. 

     1904-1914: Período de grande produção escrita. 

✓ Em 1904, conclusão dos estudos universitários com a dissertação: 

A Filosofia de Hipólito Taine. 

✓ Em 1905, Zweig lança sua primeira biografia, Paul Verlaine, 

traduzida para o francês no mesmo ano.  

✓ Em 1907, ele vai se lançar em dois grandes projetos: o teatro, com 

sua peça Thersite, e seu livro Rimbaud: vida e poesia, pela editora 

Insel. 

✓ Em 1908, Zweig participará da coordenação e introdução da obra 

Balzac: sua visão do mundo através das obras, publicado pela 

editora Robert Lutz, Stuttgart.  

✓ Em 1910, ele se encontra com o escritor francês Romain Rolland, 

com o qual compartilha os ideais de uma “comunidade europeia 

comum” (paneuropéens) e o sentimento de tolerância.  Os dois vão 

se tornar amigos muito próximos, em uma relação de admiração 
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que pode ser descrita como uma relação entre mestre e discípulo. 

Durante toda sua vida, Zweig teve vários “mestres”. O primeiro foi 

Émile Verhaeren, amizade iniciada em 1902 após uma viagem para 

a Bélgica. Verhaeren seu primeiro “guru”, será sucedido por 

Romain Rolland e, em seguida, por Sigmund Freud. 

✓ Em 1911, o autor viajará pela primeira vez ao continente 

americano, visitando os EUA (Nova Iorque), Canadá, Canal do 

Panamá (ainda em construção), Cuba e Porto Rico. 

✓ Em 1912, Zweig conhece Friderike Maria von Winternitz (1882-

1971), intelectual, rica, infeliz em seu casamento, mãe de duas 

filhas, com a qual ele terá uma relação muito intensa e que 

culminará em casamento em 1920. 

✓ Zweig viajará para escrever seu Dostoiévski. Surge seu primeiro 

dilema biográfico: Balzac-Dostoiévski. Esse ensaio biográfico será 

lançado em 1920 no estudo Trois maîtres : Balzac, Dickens, 

Dostoïevski. 

✓ O assassinato do arquiduque François-Ferdinand vai mergulhar a 

Europa na guerra (1914 -1918). 

 

     1914-1916 : A Primeira Guerra Mundial. 

✓ Em 12 de novembro de 1914, ele começa a trabalhar como 

“voluntário” na guerra e, a partir de 1º de dezembro, no Arquivo de 

Guerra, junto com Rainer Maria Rilke, Franz Werfel e outros. Todas 

as novidades do front são mal recebidas pela sociedade. Ele será 

enviado para coletar informações e material no campo de batalha 

e, nesse momento, diante do cenário de horror, ele tem a certeza 

de que a guerra nada mais é do que a ruína de um povo. Também 

será nesse cenário de desgraça e violência que ele começará a ter 

consciência de que os judeus estão sendo confinados em guetos.  

✓ Em relação a seu estilo, Zweig, influenciado por seu amigo, o 

escritor, crítico literário, biógrafo e tradutor francês Léon Bazalgette 

(1873-1928), direciona sua produção para o realismo. 

    

   1916-1933:  O sucesso como escritor mundialmente conhecido. 
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✓ Em 1916, Zweig vai morar na casa de Kapuzinerberg em Salzburgo 

com Friderike já separada. Ele escolheu a pequena cidade natal de 

Mozart, por ser um lugar afastado da “guerra” e um refúgio onde 

gostaria de se dedicar a sua produção literária. 

✓ Os anos 20 serão extremamente favoráveis ao autor, visto sua 

grande produção no período : Trois Maîtres (Balzac, Dickens, 

Dostoïevski), Le Combat avec le démon  (sobre Kleist, Hölderlin e 

Nietzsche), e Trois poètes de leur vie (ensaio sobre Stendhal, 

Casanova e Tolstoï); mais tarde ele escreverá La Guérison par 

l’esprit (sobre Freud – a quem ele envia o primeiro exemplar antes 

do lançamento, e sobre o qual ele vai escrever o discurso fúnebre 

em 1939 –, Franz-Anton Mesmer e Mary Baker Eddy). É nessa 

época que Zweig vai traduzir diversas obras para o alemão, dentre 

elas as de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, 

John Keats. 

✓ Conferencista em vários países, ele participará de inúmeros 

encontros de escritores e artistas. Sempre fiel a seus ideais 

pacifistas, ele sonha com uma Europa unida. 

✓ Seu livro Amok será publicado em 1922. Zweig é considerado um 

autor de sucesso, sendo, cada título lançado, um grande campeão 

de vendas nas livrarias. 

✓ Em 1927, Zweig é autor celebrado na França com a versão 

francesa de Volpone. Trata-se de uma peça de teatro elisabetano, 

originalmente escrita por Ben Jonson, e encenada pela primeira 

vez entre 1605-1606. A versão francesa foi adaptada da versão 

alemã para o público francês por seu amigo Jules Romains. A 

imprensa francesa lança excelentes críticas sobre a peça como, 

por exemplo, a da Revue de la Quinzaine, por Pierre Lièvre.  

✓ Em 1928, convidado pelo governo russo, Stefan Zweig representou 

a Áustria na festa do centenário de nascimento de Tolstöi. Pela 

primeira vez em solo russo, ele teve a chance de conhecer as 

imensas planícies cobertas de neve, com suas suntuosas casas, 

onde reinavam a calma e o ócio. 

✓ Em 1929, uma nova biografia aparece : Joseph Fouché. 
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✓ Em 1932, lançamento de Maria Antonieta, uma de suas mais 

famosas biografias. 

 

III. De 1933 a 1942 – O eterno exílio. 

✓ 1933, tomada do poder pelos nazistas. 

✓ 12 de março de 1938, Hitler atravessa a fronteira e proclama a 

anexação da Áustria. Da noite para o dia, Zweig se vê sem 

nacionalidade e se encontra na condição de refugiado político.  

✓ 1934, ele termina a biografia sobre Marie Stuart que será lançada 

no ano seguinte. 

✓ 1936, primeira viagem ao Brasil, onde Zweig será recebido com 

todas as honras oficiais. 

✓ 1938, Zweig pede a naturalização britânica e muda-se para 

Londres. 

✓ 1939, chega às livrarias o romance La Pitié Dangereuse. Chega ao 

fim seu casamento com Friderike. Em 26 de setembro de 1939, ele 

se casa com Charlotte Altmann (ou Lotte), com quem vai fugir da 

Inglaterra em 1940. Desesperado, ele abandona vários 

manuscritos, dentre eles seu « grand Balzac ». 

✓ Na condição de expatriado, fará uma primeira escala (março de 

1941) em Nova Iorque, porém não se sente bem diante das 

hostilidades sofridas pelos refugiados alemães. Em novembro do 

mesmo ano, ele decide partir com Lotte para o Brasil. 

✓ Desesperado e envergonhado com o protagonismo equivocado da 

Alemanha, ele tenta recomeçar sua vida em Petrópolis, cidade 

serrana, situada a 66 km do Rio de Janeiro. No dia 28 de novembro 

de 1941, comemora seu aniversário de sessenta anos ao lado de 

poucos amigos. No dia 22 de fevereiro de 1942, ele e Lotte se 

suicidam. 
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Anexo 3a84 

 
Hôtel Beaujolais – número15 da rua Beaujolais – Paris 75001. 

 
 

 

 

 

 

 

 
84 Fotografia de Atget, Eugène (1857-1927). Período 1906-1927. Fonte gallica.bnf.fr. Acesso: janeiro 2019. 
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Anexo 3b85 

 
Rua Beaujolais em 1906 – à esquerda, publicidade do restaurante 

Véfour. 
Ao fundo, rua Montpensier, Paris 75001. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Fotografia de Atget, Eugène (1857-1927). Fonte gallica.bnf.fr. Acesso: janeiro 2019.  
 
 
 
 
 



 
 

139 
 

Anexo 3c86 
 

Rua Beaujolais em 1906, Paris 75001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86. Fotografia de Atget, Eugène (1857-1927). Fonte gallica.bnf.fr. Acesso:  janeiro 2019. 
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Anexo 4a87 
 

2019 
Rua Beaujolais em 2019 – à esquerda, publicidade do restaurante 

Véfour. Paris 75001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Fotografia janeiro de 2019. Arquivo pessoal. 
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Anexo 4b88 
 

2019 
Antiga entrada do Hôtel Beaujolais, local onde Stefan Zweig se 

hospedou em diferentes momentos de 1912 a 1920. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
88   Fotografia janeiro de 2019. Arquivo pessoal. 
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Anexo 5a 
 

Número 27 da rua Pierre (a partir de 1847, rua Paul Lelong). 
 Lugar onde ficava o Hôtel des Colonies. 
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Anexo 5b89 
 

Número 27 da rua Paul Lelong – 75002. 
Local onde ficava localizado o Hôtel des Colonies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Fotografias janeiro de 2019. Arquivo pessoal. 
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Anexo 5c 

 
Número 27 da rua Paul Lelong – 75002 – Publicidade do Hôtel des 

Colonies. 
Le Courrier Commercial – 1871. 
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Anexo 5d 

 
Número 27 da rua Paul Lelong – 75002. Publicidade do Hôtel des 

Colonies,  Le Figaro – 1876. 
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Anexo 6a 

Lista de artigos franceses não mencionados no   
Deutsches Literatur-Lexikon de Wilhelm Kosch.90 

 

Na Revue d’Allemagne : 
 

1929 Janvier Volpone. J.Denis, p. 74-78. 

1929 Mars Drei Dichter ihres Lebens. R. Pitrou, p. 275-276. 

1930 Janvier Fouché. R. Pitrou, p. 91-92. 

1930 Avril Jérémie. R. Pitrou, p. 379. 

1930 Avril Romain Rolland. M. Brion, p. 381. 

1933 
Décembre 

Marie Antoinette, B.G. ; p.1143. 

 

 
Na Revue Germanique : 
 

1927 Balzac et Dickens. R. Pitrou. 

1929 Sternstunden. L. Brun. 

1930  Das Lamm des Armen. M. Denis, p. 355-357. 

1934 Marie Stuart. L. Brun, p. 280-281. 
 

 
Na Revue Europe : 
 

1947 Stefan Zweig, A. Valentin. 
 

 
Colaboração de Zweig na edição Nouvelles Littéraires  : 
 

1925  nº du 19 septembre Stefan Zweig par lui-même. 

1928  nº du 1er septembre Numéro spécial sur Tolstoï, dont un article de 
Zweig. 

1929  nº du 28 septembre Casanova, par S. Zweig. 

1931  nº du 19 septembre Sigmund Freud, par S. Zweig. 

1936  nº du 04 juillet Enquête sur l’Esprit Européen, réponse de S. 
Zweig. 

 

 

 

 

 

 

 
90 In : DUMONT, Robert. Stefan Zweig et la France. Didier, 1967, p.407-408. 
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Anexo 6b 
 

Obras de Zweig dedicadas à França e sua literatura.91 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
91 In : DUMONT, Robert. Stefan Zweig et la France, Didier, 1967, pp.409-410. 

 

Baudelaire, Introduction aux œuvres, H. Seemann, Leipzig, 1902. 
Verlaine, Schuster un Löffler, Berlin, 1905. 
Rimbaud, Introduction aux œuvres, Insel Verlag, Leipzig, 1907. 
Balzac, Introduction aux œuvres, Stuttgart, 1908. 
E. Verhaeren, Insel Verlag, Leipzig, 1910. 
Rodin, Poème de 1913, dans l’édition des Poésies, Insel Verlag, 
1924. 
Jaurès, Article dans la Neue Freie Presse, Vienne, 6 août 1916. 
J.-J. Rousseau, Introduction à l’Émile, Postdam, 1919. 
Souvenirs de Verhaeren, 1917 (hors commerce), 1927, Insel Verlag. 
Barbusse, « Le Feu », dans la Neue Frei Presse, 1918. 
Provence, dans Voyages, E.P. Tal, Vienne, 1919. 
Aquarelle vespérale d’Alger, ibidem. 
Balzac, dans Trois Maîtres, Insel Verlag, 1920. 
Les livres souterrains de Balzac, conférence de 1920. 
Marceline Desbords-Valmore, Insel Verlag, 1920. 
F. Masereel, conférence, 1923. 
Rommain Rolland, l’homme et l’œuvre, Rütten und Loening, 
Francfort, 1923. 
Renan, Neue Rundschau, 1923. 
Sainte-Beuve, Introduction aux œuvres, Vienne,1924. 
Chateaubriand, Introduction aux œuvres, Vienne, 1924. 
La tragédie de Philippe Daudet, Leipzig, 1924. 
La cathédrale de Chartres, 1924. 
La vie tragique de Marcel Proust. Introduction aux œuvres, Leipzig, 
1925. 
Romain Rolland, conférence à Berlin du 29 janvier 1926. 
Le génie d’une nuit (Rouget de Lisle), dans Heures sidérales de 
l’humanité, Insel Verlag, 1927. 
La minute historique de Waterloo, ibidem. 
Bazalgette, dans la revue Europe, 1927. 
Stendhal, dans Trois poètes de leur vie, Insel Verlag, 1928. 
Fouché, Insel Verlag, 1929. 
L’agneau du pauvre, Insel Verlag, 1929. 
E. Jaloux, Introduction à une édition des œuvres, 1931. 
Marie Antoinette, Insel Verlag, 1932. 
Pour Ramuz, dans Hommage à Ramuz, Lausanne, 1938. 
Balzac, œuvre posthume, Ficher Verlag, 1946. 
Montaigne, œuvre posthume, dans Héritage européen,  Verlag, 
1960. 
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Anexo 6c 
 

Obras francesas traduzidas para o alemão por Zweig.92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 In : DUMONT, Robert. Stefan Zweig et la France, Didier, 1967, p.410. 

 

 

 
Verlaine, dans Anthologie der besten Uebertragungen, Schuster und 
Löffler, Berlin, 1902. 
Baudelaire, Gedichte im Vers und Prosa, en collaboration avec Camill 
Hoffmann, H. Seemann, Leipzig, 1902. 

       Verhaeren, Ausgewählte Gedichte, Schuster und Löffler, Berlin, 
1904. 
       Verhaeren, Helenas Heimkehr, Insel Verlag Leipzig, 1909. 
       Verhaeren, Drei Draman, Insel Verlag, 1910. 
       Verhaeren, Ausgewählte Gedichte, édition de 1904 augmentée, Insel 
Verlag Leipzig, 1910. 
       Verhaeren, Hymnem an das Leben, Isel Verlag, 1911. 
       Verhaeren, Rembrandt, Insel Verlag, 1912. 
       Verhaeren, Rubens, Insel Verlag, 1913. 

Romain Rolland, Den hingeschlachteten Völkern, Rascher Verlag, 
Zurich, 1918. 

       Romain Rolland, Die Zeit wird kommen, E.P. Tal Verlag, Vienne, 
1919. 
      A. Suarès, Cressida, Carl Seeling Verlag, Zurich, 1920. 
      Romain Rolland, Clerambault, Rütten und Loening, Francfort, 1922 
      H. Barbusse, Die Schutzflehenden, Rascher Verlag, 1932. 
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Anexo 7   
 

Local onde ficava localizado o Restaurante Boeuf à la mode, local de 
encontro de Stefan Zweig com seus amigos intelectuais.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
93 Fotografias janeiro de 2019. Arquivo pessoal 
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Anexo 8 
 

A fotografia mais conhecida de Romain Rolland et Stefan Zweig.94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Fonte: https://mymontreux.ch/news/radio-lausanne-troupeau/stefan-zweig-with-romain-rolland-
villeneuve-switzerland-1933/. Acesso : 20/20/2018. 

https://mymontreux.ch/news/radio-lausanne-troupeau/stefan-zweig-with-romain-rolland-villeneuve-switzerland-1933/
https://mymontreux.ch/news/radio-lausanne-troupeau/stefan-zweig-with-romain-rolland-villeneuve-switzerland-1933/
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Anexo 9 
 

Publicidade do último livro Stefan Zweig  em Les nouvelles Littéraires 
– artistiques et scientifiques – hebdomadaire d’information, de critique et de 

bibliographie.95  
 

  

 
95 Fonte :  Les nouvelles Littéraires – artistiques et scientifiques – hebdomadaire d’information, de critique 
et de bibliographie – Bibliothèque nationale de France. Acesso: 23/10/2018 
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Anexo 10 
 

Publicidade da Editora Albin Michel na Revue des Deux Mondes – 
Littérature, Histoire, Arts et Sciences.96 

 
  

 
96 Fonte :  REVUE LITTÉRAIRE DEUX MONDES. Paris : 1er juillet, 1950. Bibliothèque nationale de France. 
Acesso:  24/10/2018 
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Anexo 11 
 

Publicidade  da Editora Albin Michel na 
Revue des Deux Mondes – Littérature, Histoire, Arts et Sciences.97 

  

 
97 Fonte :  REVUE LITTÉRAIRE DEUX MONDES. Paris : 1er juillet, 1950. Bibliothèque nationale de France. 
Acesso: 24/10/2018. 
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Anexo 12 
 

Crítica sobre o livro Balzac le roman de sa vie na  
Revue des Deux Mondes – Littérature, Histoire, Arts et Sciences.98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 Fonte :  REVUE LITTÉRAIRE DEUX MONDES. Paris : 1er juillet, 1950. Bibliothèque nationale de France. 
Acesso: 24/10/2018. 
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Anexo 13 

 
Crítica sobre o livro Balzac le roman de sa vie na  

Revue la pensée – Revue du rationalisme Moderne – arts, sciences, 
philosophie.99  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 Fonte ::  REVUE LA PENSÉE – Revue du rationalisme moderne – arts, sciences, philosophie. Paris : 
nº31  juillet-août, 1950. Bibliothèque nationale de France. Acesso: 24/10/2018.  
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Anexo14100 
 

Teatro Michel – Paris 75008. 
 
 
 

 
 
 
 

 
100 Fonte: http://www.theatre-michel.fr/Spectacles/la-peur/. Acesso: janeiro de 2019. 

 

http://www.theatre-michel.fr/Spectacles/la-peur/
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Anexo 15101 
 

Teatro Montparnasse – Paris – 75014, 
de 12 de setembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
101 Fonte :  https://www.theatremontparnasse.com/la-legende-dune-vie-2/. Acesso: janeiro de 2019. 

https://www.theatremontparnasse.com/la-legende-dune-vie-2/
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Anexo 16102 
 

Teatro 71 – Malakoff – Paris - França 
  

 
102 Fonte :  http://www.theatre71.com/Le-Monde-d-hier.html. Acesso: outubro de 2018.  

http://www.theatre71.com/Le-Monde-d-hier.html
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Anexo 17 
 

Publicidade da peça Beware of Pity (Netrpělivost srdce)  
 Teatro Nacional de Praga.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Anexo 18 A,B 

 
103 Fonte : https://www.narodni-divadlo.cz/en/show/13211?t=2018-12-06-19-00. Acesso: janeiro de 2019. 

https://www.narodni-divadlo.cz/en/show/13211?t=2018-12-06-19-00
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Obras de Stefan Zweig no acervo do Memorial JK em Brasília, DF.104  

 

 

 A. 

 

 

 

 

 

 
104 Visita realizada no dia 19 de julho de 2019. 
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   B. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

162 
 

Anexo 19 
 

Tabela criada a partir da divisão da vida de Balzac em sete diferentes 

momentos, segundo Pierre Abrahan, 1831. 

 

 

Idade 
Balzac 

Personagem da 
CH 

Recorrência na CH Semelhanças criador-criatura 

... 14 
anos 

Louis Lambert  Louis Lambert (1832) e 
Illusions perdues (1837) 

Semelhanças físicas- intelectuais. 
Ambos vão estudar no Collège des 

Oratoriens de Vendôme 

20 anos Félix de Vandesse Une ténébreuse affaire 
(1841), Splendeurs et 

misères des courtisanes 
(1838) Mémoires de deux 

jeunes mariées (1842) 
Le lys dans la vallée 

(1835) 

É um dos personagens que mais se 
assemelham a Balzac. Infância 
passada no Collège des Oratoriens de 
Pontlevoy. Aos 15 anos, estudos em 
Paris (Lycée Charlemagne) 

23 anos Athanase Granson La vieille fille (1837) Relação do personagem (A. Granson ) 
com uma rica senhora. (Mlle. Cormon) 
– Balzac e Laure de Berny (La Dilecta) 

25 anos David Séchard (1) 
Daniel d’Artez (2) 

(1) Illusions perdues 
(1837) e Splendeurs et 

misères des courtisanes 
(1838) 

(2)  Illusions perdues, Le 
Secrets de la princesse 

de Cadignan (1839), 
Autre étude de femme 
(1842), Le père Goriot 
(1834) e Splendeurs et 

misères des courtisanes 
(1838) 

(1) Ele se parece com Balzac devido a 
seu furor pelo trabalho. Dono de uma 

gráfica, logo ficará muito rico. 
 

(2) Fisicamente oposto a Balzac, o 
personagem vai se lançar na conquista 

de Paris entre seus 21-22 anos. 
Balzac, por sua vez, lançou-se na 
mesma empreitada com a mesma 
idade. Além disso, possui todas as 
características do jovem Napoleão, 
modelo de homem que Balzac tanto 

admirava e que gostaria de ser. 

33 anos Z. Marcas Z. Marcas (1840) Z. Marcas tentará em vão conquistar 
Paris através dos estudos, trabalho e 

pela política, como Balzac que também 
fez a mesma tentativa de uma carreira 
política aos 33 anos. O personagem 
trabalhará feito um louco escrevendo 
livros para ganhar dinheiro. Tudo em 

vão. Morre pobre e seu corpo é jogado 
em uma fossa comum. 

35 anos Albert Savarus Albert Savarus (1842) Personagem que nasceu no mesmo 
ano que o autor, 1799, será descrito 

como um autorretrato. As semelhanças 
físicas não podem ser ignoradas. 

50 anos Benassis Le médecin de campagne 
(1833) 

Educado em um colégio interno du 
Tarn, a descrição física do 

personagem é idêntica à do autor: 
homem parrudo, brevilínio, com um 

rosto parecido a um sátiro, uma grande 
testa, lábios grossos, olhos castanhos 

e vivos, nariz grande e bulboso.  

 


