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Mote principal da tese 

“Desvario trabalhoso e empobrecedor o de compor vastos livros; o de espraiar em quinhentas 

páginas uma ideia cuja perfeita exposição oral cabe em poucos minutos.”  

(J. L. Borges, Ficções, p. 11; trad. Davi Arrigucci Jr.) 

 

Inspirações kafkianas 

I 

“de modo que ele se misturar a esse mundo nojento, em vez de apartar-se dele, a realidade só 

sendo objetivamente apreensível se mediada pela câmera, asceticamente, somente ela era ca-

paz de reter o tempo e o espaço no qual a experiência se desenrola, ao passo que, sem a câ-

mera, a experiência se esvai, mal vivida”  

(Friedrich Dürrenmatt, A tarefa, p. 89; trad. Sérgio Tellaroli)  

II 

“eu teria preferido ser aquele pequeno habitante das ruínas, tostado pelo sol, que de toda parte 

incidiria sobre mim por entre os escombros”  

(Franz Kafka, Diários, p. 14; trad. Sérgio Tellaroli) 
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RESUMO 

O presente trabalho de doutorado propõe-se a trazer pela primeira vez ao público brasileiro um grupo de textos, 

conhecido como Konvolut 1920 (K20), de autoria do escritor de língua alemã, Franz Kafka (1883-1924). Trata-se 

de fragmentos, em sua maioria de cunho literário, que restaram na forma manuscrita e, em 1992, foram publicados 

no âmbito da Kritische Kafka Ausgabe (KKA), a primeira edição crítica do espólio kafkiano. Trazendo a marca da 

produção madura, o conjunto foi considerado pelo estudioso Manfred Engel como modelar para a compreensão 

da obra do autor, apesar de reinar até hoje a falta de pesquisas interpretativas acerca do objeto. Nossa tarefa, porém, 

não se resume a uma mera versão em língua portuguesa, uma vez que agimos contraeditorialmente, isto é, tentamos 

desfazer a corte operado pelos editores da KKA entre volume de textos (limpos) e volume de aparato (com vari-

antes) e, dessa forma, recompor um original mais próximo do manuscrito legado. Inspiramo-nos na Frankfurter 

Kafka Ausgabe (FKA) – a edição fac-similar do autor, principiada em 1995, no âmbito da qual infelizmente ainda 

não foi publicado o K20 –, pautamo-nos pelo entendimento mais recente da crítica kafkiana, mas em primeiro 

lugar partimos da tese – autenticamente kafkiana – de que sua literatura é sujeira. A tradução respeita, por isso, a 

rasura e faz questão de mostrar o material riscado em seu lugar, qual seja, no texto. Além disso, intentamos, ao 

final, uma entrada hermenêutica que dê conta de todo o conjunto e busque suprir a lacuna interpretativa em âmbito 

germânico e brasileiro, guiando-nos nessa empreitada pelo fio do trânsito figurativo. Compondo a trama de perso-

nagens, temas e gestos que atravessam essa parte da obra, esperamos revelar a obsessão do autor por certos para-

lelismos e tópicos literários.     

Palavras-chave: Kafka; Konvolut; 1920; Tradução; Comentário. 
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ABSTRACT 

This PhD thesis intends to bring for the first time to Brazilian reading public a group of texts, known as Konvolut 

1920 (K20), by the German-speaking writer Franz Kafka (1883-1924). These are mostly fragments of literary 

nature which have remained in manuscript form and were published in 1992 within the scope of the Kritische 

Kafka Ausgabe (KKA), the first critical edition of Kafka’s legacy. Bearing characteristics of his mature production, 

this set of texts was considered by the scholar Manfred Engel as a model for understanding the author's work, 

despite the lack of research on the subject up to this date. However, our aim is not only a Portuguese translation of 

these texts, since we proceed against the edition as it is, as we try to undo the incision made by the KKA editors 

between a volume of (clean) texts and a volume of critical apparatus (with variants), recomposing an original 

which should be closer to Kafka’s actual legacy. We are inspired by the Frankfurter Kafka Ausgabe (FKA) – the 

facsimile edition of Kafka’s work, which was started in 1995 and has not yet published the K20 within its scope –

, guided by the most recent contributions on the writer’s work, but most of all we set off from Kafka’s own under-

standing that his literature is essentially filth. Therefore, our translation respects erased words and parts and insists 

on showing all scratched material in its place, that is, in the text. In addition, at the end we attempt a hermeneutic 

approach of the whole set of fragments, which seeks to fill the interpretive gap at German and Brazilian levels, 

and guide ourselves in this endeavor by the concept of figurative transit. Weaving together characters, themes and 

gestures that cross this particular part of Kafka’s work, we hope bring light on the author's obsession with certain 

literary parallels and topics. 

Keywords: Kafka; Konvolut; 1920; Translation; Commentary. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die folgende Doktorarbeit versucht es, der brasilianischen Leserschaft zum ersten Mal eine Textgruppe näher-

zubringen, die der deutschsprechende Schriftsteller Franz Kafka (1883-1924) geschrieben hat und später als Kon-

volut 1920 (K20) bekannt wurden. Es handelt sich um Fragmente (meist literarischer Art), die in Manuskriptform 

geblieben sind und 1992 im Bereich der Kritischen Kafka Ausgabe (KKA), der ersten kritischen Ausgabe von 

Kafkas Nachlass, veröffentlicht wurden. Diese den reifen Stil Kafkas dokumentierende Textgruppe wurde vor 

einem Jahrzehnt von dem Germanisten Manfred Engel als ideal gekennzeichnet, da sie (trotz des immer noch 

herrschenden Mangels an Forschung) einen erkenntnisreichen Einblick in sein Werk möglich macht. Unsere 

Aufgabe besteht aber nicht darin, die Texte einfach ins Portugiesische zu übersetzen, da wir der Edition entgegen-

arbeiten, d.h. wir versuchen den Schnitt wiedergutzumachen, den die KKA-Herausgeber zwischen (sauberen) 

Textband und Apparatband (mit Varianten) gemacht haben, und dabei das Original dem Manuskript näher zurück-

zubringen. Wir lassen uns von der Frankfurter Kafka Ausgabe (FKA) – der 1995 begonnenen Faksimile-Ausgabe, 

in deren Bereich das K20 leider noch nicht veröffentlicht wurde – inspirieren, basieren unsere Arbeit auf den 

letzten Beiträgen zu Kafkas Werken und gehen von der (von Kafka stammenden) These aus, dass seine Literatur 

zuallererst Schmutz ist. Deshalb achtet unsere Übersetzung auf Gestrichenes und beharrt darauf, die gestrichenen 

Stellen dort zu lassen, wo sie ursprünglich sind, d.h. im Text. Außerdem versuchen wir am Ende die Textgruppe 

im Ganzen aufzufassen und dabei die hermeneutische Lücke zu überwinden, die immer noch nicht nur in der 

deutschen, sondern auch in der brasilianischen Germanistik besteht. Bei dem Versuch lassen wir uns von der These 

leiten, dass es einen Verkehr von Figuren, Themen und Gesten im Werke Kafkas gibt, der Kafkas Besessenheit 

mit bestimmten literarischen Parallelismen und Topoi beweist.  

Schlüsselwörter: Kafka; Konvolut; 1920; Übersetzung; Kommentar. 
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Introdução 

Preconceitos kafkianos, parte I 

 

 

Is this the end of the beginning? 

Or the beginning of the end? 

(Black Sabbath, End of the beginning) 

 

 

 

1. O lugar da tese  

 

Franz Kafka dispensa apresentações. De berço tcheco, judeu falante do alemão e súdito 

da monarquia austro-húngara, tendo vivido a primeira metade de sua vida num século (né 1883) 

e a seguinte num outro († 1924), o escritor é um misto de origens e influências que dificilmente 

se deixam subsumir sob um termo definidor. Tal disputa se estende, como se sabe, à sua obra 

também: tanto no seu aspecto mais material – o litígio de décadas em torno do espólio – quanto 

no seu aspecto cultural mais abrangente – a quem pertence essa literatura, afinal: aos alemães, 

aos austríacos, aos tchecos? –, sem contarmos as inúmeras demandas de interpretação que cer-

cam seus textos, oriundas da psicanálise, da teoria literária, da sociologia, da filosofia etc. Há 

um Kafka para cada gosto, até mesmo para aqueles que nenhum gosto têm e, para a vergonha 

da gente culta (e mesmo da inculta) desse país, confundem-no com uma iguaria árabe. 

 No Brasil, o autor já é estabelecida leitura. Possuímos, segundo alguns pesquisadores da 

história da recepção kafkiana no país, quase a inteireza de sua obra em tradução brasileira.1 É 

indubitável que a grande maioria dos textos kafkianos conforme editados pelo amigo Max Brod 

– leia-se: editados tanto na forma (i.e. em sua letra textual) quanto na disposição (i.e. na seleção 

e ordenação dos manuscritos em livros) – encontra-se disponível no mercado, seja em edições 

recentes, seja em livros esgotados e/ ou de circulação restrita aos sebos. Desde pelo menos 

março de 1946, segundo levantamento de Denise Bottmann (2014), Kafka é traduzido entre nós 

 
1
 É o que afirmam p. ex. 1) Sousa, Brito e Santos (2005: 249): “Para concluir este apanhado geral de Kafka no 

Brasil, diríamos que sua obra hoje está, por assim dizer, inteiramente traduzida” (negrito nosso); 2) Bottmann 

(2014: 237): “A despeito de falhas e irregularidades editoriais de maior ou menor monta, desde os anos 1960 

praticamente todo o cânone kafkiano se encontra disponível em tradução brasileira, o que vem a se reforçar na 

grande onda de retraduções dos anos 1970” (negrito nosso); e 3) Barbosa e Lages (2015: s. p.): “Entre os tradutores, 

destaca-se Modesto Carone Neto (1937), que, desde a década de 1980, empreendeu a tradução, a partir do original 

alemão, de praticamente toda a obra de Kafka (excluindo unicamente Der Verschollene [...])” (negrito nosso).  
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e, desde a década de 1950, há publicações livrescas de obras suas, aqui aportadas por interme-

diação de várias línguas. Só em 1956, por exemplo, saem algumas Parábolas e fragmentos, via 

francês por Geir Campos, a novela A metamorfose, via inglês por Brenno Silveira, e o conto O 

médico rural na antologia Titãs da literatura, via espanhol por A. Barbosa Rocha (v. BOTT-

MANN, s.d.). 

É a partir de 1960, porém, que a recepção se intensifica com a proposta de tradução inte-

gral por Torrieri Guimarães para a Livraria Exposição do Livro (via espanhol2) e, nos anos de 

1970, pelas várias publicações da Nova Época Editorial (via inglês). A partir de 1980, porém, 

chega-se à fase definitiva de acolhida do autor, quando Modesto Carone dá início ao projeto de 

retraduzir as principais obras de Kafka – ainda segundo a edição de Brod – a partir do original 

alemão, permitindo pela primeira vez um acesso interpretativo estilístico. É nesse período, en-

riquecido por outras e novas versões de Marcelo Backes (2001-2018), Susana K. Lages (2003), 

Tomaz Amorim Izabel (2017), Petê Rissatti (2019-2021), Renato Zwick (2019) e Sérgio Tella-

roli (2021) etc. – por sua vez, já baseadas em estabelecimento textual mais seguro, a Kritische 

Kafka-Ausgabe (KKA) da Fischer Verlag – é aqui, portanto, o lugar em que ainda nos encon-

tramos. 

E, ainda assim, falta-nos muito. Em primeiro lugar, grande parte da obra de Kafka não 

está disponível em edição minimamente confiável: nem dos diários – que só recentemente co-

meçaram a ser publicados diretamente do alemão (pela LP&M em 2019, pela Todavia em 

2021)3 –, nem das incontáveis cartas – só aquelas a Felice Bauer chegam a 700 páginas em 

edições correntes!4 –, nem ainda da extensa prosa ficcional stricto sensu – na qual se incluem 

alguns títulos conhecidos (como, por exemplo, Descrição de uma luta e Preparativos para um 

casamento no campo) e inúmeros escritos sem nome, publicados como fragmentos do espólio. 

Em segundo lugar, o que temos ora traduzido – e isso inclui a quase totalidade do Kafka brasi-

leiro5 – não incorpora um problema central levantado pela crítica alemã desde pelo menos o 

ano de 1995, data de publicação do volume de introdução da chamada Frankfurter Kafka-Aus-

gabe (FKA) pela Stroemfeld Verlag: a edição crítica (KKA) – a única até então respeitável 

versão dos textos kafkianos, ainda inconclusa – desrespeita sua condição manuscrita e, por meio 

 
2
 Segundo o próprio tradutor, via francês, mas como demonstra Bottmann (2014), calcando-se também na pesquisa 

de mestrado de Celso Donizete Cruz (publicada em 2007), houve mediação clara de edições argentinas. A afirma-

ção de Torrieri chegou a ludibriar os pesquisadores Sousa, Brito e Santos (2005: 233). 
3 E há o que se objetar até mesmo nessas louváveis empreitadas. 
4 Lembremos o famoso começo do ensaio de Canetti (1988: 7): “E agora elas estão publicadas num volume de 750 

páginas, essas cartas de cinco anos de tormentos”. 
5
 Com toda a precaução que seria necessária a esse tipo de afirmação, ousamos fazê-la. Há quem mencione o 

problema – p.ex. Susana Lages (2012), em seu posfácio “Das (im)possibilidades de traduzir Kafka”; não há, po-

rém, quem tenha ousado traduzir (ou talvez editar) os textos da FKA. O que, porém, não pode ser afirmado dos 

portugueses: veja-se a edição de Três cartas a Milena, publicada pela Assírio & Alvim (KAFKA, 2003).   
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da limpeza textual realizada pela separação entre texto-base e aparato crítico com variantes – 

por sinal, não muito distante do procedimento brodiano – deturpa sua forma original.6 Levando 

em consideração a importância física do suporte, dos instrumentos e do ato de escrita para esse 

autor – como já foi evidenciado por décadas de pesquisa e será em breve exposto não só nessa 

introdução, mas também no primeiro capítulo –, faz-se necessário partir da evidência do origi-

nal, em última instância só obtenível via fac-símile, para uma interpretação séria e efetivamente 

literária de seus escritos. É essa a proposta da FKA, ainda bastante desconhecida entre nós 

senão por trabalhos como o de Renato de Faria (2011).  

Foi por essa grande contribuição aos estudos kafkianos no Brasil que chegamos à ideia 

da presente tese. De Faria (2011) procurou analisar a relação entre a fragmentariedade dos tex-

tos presentes nos cadernos in-oitavo (Oktavhefte, doravante: OH) usados por Kafka entre 1916 

e 1918 e o contexto maior da 1a Guerra Mundial. A guinada do escritor tcheco rumo ao formato 

pequeno dos OH corresponderia, por um lado, a um intensivo recurso à prosa pequena – cujo 

resultado virá na publicação das “pequenas narrativas” do Médico rural em 1920 – e, por outro, 

à onipresença de figuras híbridas sem margens ontológicas definidas, sendo este “assalto contra 

o limite” uma repercussão em microescala do fim do Império Austro-Húngaro e de suas tradi-

cionais fronteiras. Para defender essa tese, baseou-se o pesquisador na edição dos OH feita pela 

FKA, cujo grande mérito foi revelar de maneira imediata e evidente o mútuo pertencimento 

contextual dos fragmentos dessa época em seu suporte original: sua estreita interligação, oculta 

sob o apagamento do risco na KKA.  

Durante a leitura da tese de De Faria (2011), patenteou-se a necessidade de trazer ao pú-

blico brasileiro não só a forma original dos textos de Kafka – ainda que meramente convergindo 

os volumes de texto e aparato da KKA num produto final híbrido e inseguro7 –, mas principal-

mente de traduzir o que ainda nem havia sido contemplado por empreitadas anteriores. De toda 

a obra dita ficcional, os dois volumes dos Nachgelassene Schriften und Fragmente (NSF I e II), 

trazidos a lume em 1992 e 1993, continham a maior parte do material esquecido, material que 

apresentava imenso potencial por revelar em sua instabilidade formal e genérica o que as tradi-

cionais edições de Kafka, na esteira de Max Brod, insistiam em esconder: sua condição original 

 
6
 V. sobre isso o iluminador texto de Roland Reuß (1995), cujo título é por si kafkiano: “Ler o que foi riscado”. 

7
 Com todos os problemas que possui a KKA, com ela temos de nos contentar em muitos casos, tendo em vista 1) 

que nem metade dos originalmente 25, atualmente 40 volumes previstos para a FKA foi publicada (e isso inclui o 

Konvolut 1920); e 2) que o custo de aquisição dos volumes efetivamente editados é muito alto. O Castelo, por 

exemplo, é vendido a módicos 250 euros. Gostaríamos de acrescentar, ainda, uma vantagem de se levar em consi-

deração o texto da KKA: ele é mais legível do que a transcrição diplomática da FKA, a qual, por um lado, demanda 

uma atenção leitora ao mesmo tempo intensiva e dispersa e, por outro lado, oferece dificuldades significativas a 

quem trabalha com editores de texto comuns (Microsoft Word, Google Docs etc.). 
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de manuscrito, de forma aberta e experimental. Enfim, por revelar um Kafka verdadeiramente 

kafkiano.8  

Dos conjuntos textuais publicados em NSF I e II, chamou-nos a atenção o Konvolut 1920 

(K20), o qual abrigava alguns textos famosos, mas permanecia, em sua maior parte, desconhe-

cido em paragens brasileiras. Fora os 14 títulos O brasão da cidade, Sobre a questão das leis, 

Poseidon, O recrutamento das tropas, O abutre, O timoneiro, O pião, O grande nadador, Pe-

quena fábula, Comunidade, À noite, A recusa, A prova, A construção de uma cidade e alguns 

aforismos acrescidos à coletânea de Zürau, todos com pelo menos uma tradução direta do ale-

mão9, nada mais parece haver das 140 páginas e dos quase 180 fragmentos que constam do 

texto editado pela Fischer – muito menos numa forma que respeite seu contexto originário. Qual 

nosso espanto, além disso, ao constatar, em recentes palavras do eminente pesquisador Manfred 

Engel (2010b: 347), que “esse grupo de textos não foi ainda considerado contextualmente pela 

crítica; interpretados foram sempre os textos particulares destacados por Max Brod”, sendo que 

– continua o mesmo – “essas folhas possibilitam uma visão realmente ideal do processo de 

escrita kafkiano” (negrito nosso). Escritos tão relevantes e, ainda assim, olvidados! 

Dessa dupla ausência – de traduções e de comentários – advêm o duplo objetivo dessa 

tese. Primeiramente, trazer a público um conjunto de textos esquecido pela tradição brasileira 

e na contramão de uma prática editorial e acadêmica que se pauta a) pela prioridade dos textos 

maiores, de gênero e forma supostamente definidos (os três romances, as novelas, os contos, os 

diários)10 e b) pela editoração antológica (à la Brod) dos textos menores, sem nenhuma consi-

deração por seu contexto – temporal, material e formal – de origem (vejam-se, por exemplo, 

 
8
 Acerca do título de NSF I e II – Escritos e fragmentos do espólio –, somos lembrados por Reuß (1995: 20) que, 

na verdade, tudo o que Brod publicou – a começar pelo Processo (1925), ou antes mesmo: pela publicação das 

duas notas testamentárias de Kafka num artigo de 17/07/1924, notas que voltam a aparecer no posfácio brodiano 

ao Processo – são escritos do espólio. O título, portanto, é falacioso.  
9
 O grande nadador saiu pela primeira vez no volume organizado por Marcelo Backes (2018), publicado, portanto, 

durante a realização dessa pesquisa. Outros vieram a lume já nas Narrativas do espólio, organizadas em 2002 por 

Modesto Carone. Acerca do texto A construção de uma cidade, constante da antologia de Anatol Rosenfeld Entre 

dois mundos (1967), afirmou a editora Perspectiva, quando consultada por Denise Bottmann (2014: 232), tratar-

se de uma tradução “diretamente do original”. Que se trata de um texto do K20, sabemo-lo via Barbosa e Lages 

(2015: s.p.): “As narrativas [presentes nessa antologia] são ‘Auf der Galerie’ e trecho de Fragmente aus Heften 

und losen Blättern que se inicia com ‘Es kamen einige Leute zu mir’ e termina em ‘hielten Reden an mich, küßten 

mich.’”. [Esse trecho é, na nossa nomenclatura, o F76.] Cabe anotar ainda que, de todos os textos mencionados, 

apenas Sobre a questão das leis possui título conferido por Kafka. Todos os outros revelam a onipresente intro-

missão brodiana.  
10

 Três anotações a esse primeiro ponto: 1) Sobre os romances, veja-se a fundamental premissa de Reuß (1995: 

21) para a edição no âmbito da FKA: “Kafka não legou nenhum romance. [...] O que foi transmitido no contexto 

do ‘Desaparecido’, do ‘Processo’ e do ‘Castelo’ são esboços mais ou menos bem avançados, cujo caráter fragmen-

tário [...] não é acidental, mas está conectado intimamente com a questão da escrita kafkiana. [...] Obviamente isso 

não quer dizer que se ponha em dúvida que Kafka em todos esses casos ao menos por certo tempo tinha a intenção 

de escrever um texto romanesco”. 2) Sobre os diários, lembre-se que o mesmo Reuß (1995: 20) põe em dúvida 

essa denominação para os cadernos in-quarto (Quarthefte, doravante: QH) utilizados para as anotações de cunho 

diarístico, uma vez que muitas vezes não há diferenças entre o estilo desses textos e o estilo daqueles constantes 

de outros suportes, como os OH ou mesmo o K20. 3) Sobre a diferença de prioridade na recepção dos textos, vale 
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Narrativas do espólio e Franz Kafka: Essencial, ambos de Modesto Carone, e Blumfeld, um 

solteirão de mais idade e outras histórias, de Marcelo Backes).11 Em segundo lugar, superar o 

esquecimento crítico por meio de uma interpretação panorâmica da produção literária desse 

período, tal como resta em conjunto no suporte manuscrito, levando em consideração também 

a) sua confluência com a contemporânea produção epistolográfica a Milena, b) bem como sua 

semelhança com a produção literária dos OH, resultante – como já levantou anteriormente a 

crítica kafkiana12 – de uma possível releitura deles durante o ano de 1920.  

 

2. O lugar do corpo e do corpus 

 

“O trabalho do escritor é um trabalho sujo.” 
(Adalberto Müller, em novembro de 2020)13 

 

“Antes de ser o detentor de sua obra, o autor  

encontra-se exposto ao perigo pela sua obra.” 

(Roger Chartier, A aventura do livro)14 
 

“Por que preconceitos kafkianos, parte I?”, há de se perguntar o leitor. Para darmos início 

à exploração estrita da obra de Kafka, mesmo que – como o fazemos – num sentido duplamente 

iconoclasta, é necessário esboçar minimamente o trajeto. Afinal, antes de qualquer chegada, há 

sempre algum lugar de partida. A proposta da introdução é marcar esse lugar no mapa, referên-

cia primeira e universal de toda a travessia, e marcá-lo como lugar de preconceito – leia-se: de 

pré-conceitos. Aqui e no capítulo seguinte, colocam-se as diretrizes do trabalho, resultantes de 

leituras anteriores e determinantes de nossa visão do autor. Sem mais delongas, comecemos 

pelo incontornável elemento biográfico.15  

 
a pena contrastar a fala memorativa do editor de Kafka, Kurt Wolff (2018: 108), no ano de 1965 – “Lamento muito 

que a maioria dos leitores de Kafka que encontro no dia a dia ou no mundo do livro prefiram os romances às 

narrativas curtas.” – com o que afirmam Barbosa e Lages (2015: s. p.) – “[a]s obras mais populares no país [i.e. 

no Brasil], ao que tudo indica, são A metamorfose e O processo”, ou seja, uma novela e um (projeto de) romance. 
11

 Essas coletâneas são sempre problemáticas. O organizador prejudica a interpretação de Kafka, quando apõe, 

por exemplo, O foguista a Investigações de um cão. Por mais que se respeite o enorme valor dessas traduções – 

até mesmo as edições brodianas, tão sujeitas a críticas, têm importância ainda hoje, como sustenta Reuß (1995: 

17) –, deve-se ter em mente essa ressalva. 
12

 Ver sobre isso De Faria (2011: 15), Kleinwort (2010: 63) e Schütterle (2002: 247). Não custa lembrar que o 

Médico rural, que congrega textos dos OH, foi publicado em maio de 1920, poucos meses antes do início do 

trabalho no K20. Isso implicaria um envolvimento, ainda que indireto, com a produção anterior.  
13 Live de lançamento da obra: Poesia Completa de Emily Dickinson – Volume I: Fascículos. Disponível em:  

https://youtu.be/W1xBCKwKwuQ (acesso em 04/04/2021). [Na arguição de defesa, o professor Adalberto gentil-

mente deu-nos a origem de suas palavras: os versos finais de Debruçado sobre os Cadernos de Paul Valéry, poema 

de João Cabral de Melo Neto (2020: 642), publicado em Agrestes.] 
14 V. Chartier (1999: 34). 
15 A professora Susana K. Lages, orientadora deste trabalho, fez-nos notar que a fala em lugares – lugar da tese, 

lugar do corpo e do corpus, lugar da tradução – recorda a dissertação de Gabriel S. Dantas (2017). Efetivamente, 

o texto do colega moveu nossa reflexão em meados de 2019 e serviu de impulso para um trabalho apresentado no 

3o Congresso da Associação Brasileira de Estudos Germanísticos (ABEG). Parte da bibliografia então lida também 

repercutiu na presente tese, especificamente no capítulo teórico. 

https://youtu.be/W1xBCKwKwuQ
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O grande drama do homem Kafka, tal como nos é dado a ver a partir do seu laboratório 

diarístico e de suas confissões epistolográficas, resume-se numa alternativa: literatura ou vida. 

Parece que não pode haver uma consonância das duas esferas, uma pressupondo a supressão –

idealmente, sublimada – da outra. Entre as muitas passagens que dão prova disso, há uma, muito 

citada, muito famosa, que ilustra particularmente a insolubilidade do par dicotômico: 

 

É perfeitamente reconhecível em mim uma concentração dirigida à escrita. Quando 

se tornou claro no meu organismo que a escrita era a direcção mais produtiva da minha 

natureza, tudo acorreu para aí, esvaziando todas as faculdades que primeiramente se 

dirigiam aos prazeres do sexo, da comida, da bebida, da reflexão filosófica, da música. 

Emagreci em todas estas direcções. E isso era necessário, pois no seu conjunto as 

minhas forças eram tão escassas que só concentrando-se poderiam servir o objectivo 

da escrita. Naturalmente, não encontrei este objectivo de forma autónoma e consci-

ente, ele encontrou-se a si mesmo e agora só é impedido pelo trabalho no escritório, 

mas fundamentalmente impedido. [...] Assim, uma vez que a minha evolução já se 

completou e, tanto quanto posso ver, nada mais tenho a sacrificar, resta-me apenas 

excluir o trabalho no escritório desta congregação para que a minha verdadeira vida 

comece, a vida em que o meu rosto, acompanhando o progresso dos meus trabalhos, 

poderá por fim envelhecer de maneira natural (KAFKA, 2014a: 208).16 

 

O trecho, penúltima entrada do QH4, data da passagem do ano de 1911 para 1912. Trata-

se, portanto, de uma fase literária principiante, em que o autor ainda não vivenciara o corte 

redacional oferecido pelo Veredito – sobre o qual voltaremos em breve a falar –, e, mesmo 

assim, o ensinamento dessa auto-observação é duradouro e bastante preciso.17 Tudo se resume 

a uma matemática distribucional ou a uma proporção de investimentos: a parca disponibilidade 

energética implica ou seu direcionamento para o corpo – a carne habitada em todas as suas 

facetas: fisiológicas, sensitivas, sexuais – ou para o corpus – a literatura. Sabemos o resultado 

dessa equação desequilibrada; revelam-no não só as centenas de páginas legadas, mas também 

as várias recusas à ligação erótico-matrimonial ao longo da vida.18  

A escrita parece carregar, na esteira de seu esvaziamento energético, a morte do corpo. 

“Para escrever, preciso de distância, não ‘como um eremita’, isso não bastaria, antes como um 

morto. Nesse sentido, escrever é um sono mais profundo, morte portanto e, assim como não se 

vai e não se pode tirar um morto do túmulo, assim também a mim da escrivaninha à noite”, 

 
16 O original diz “der Musik zu allererst” (KAFKA, 2014b: 264), de modo que poderíamos deslocar aquele “pri-

meiramente” da tradução de Isabel Castro Silva para a posição final, restringindo-o somente à música. Sobre a 

conexão entre escrito e rosto, v. também a carta a Milena de 4 de junho de 1920, em que Kafka (2018: 38) carac-

teriza a si mesmo como uma “‘pessoa estranha’ cujo rosto não é [para sua destinatária] mais do que ‘papel de carta 

escrito’”. 
17 Não à toa alguns anos depois – dessa vez em finais do QH7, mas em princípios de agosto de 1914 – faz-se 

afirmação similarmente categórica: “Do ponto de vista da literatura, o meu destino é bastante simples. A vocação 

para representar a minha vida interior onírica deslocou para um plano secundário todas as outras coisas, que co-

nheceram um terrível atrofiamento e continuam a atrofiar” (KAFKA, 2014a: 333). 
18 Duas vezes com Felice Bauer, uma vez com Julie Wohrycek, uma vez com Milena Jesenská. Isso sem contar as 

afirmações estapafúrdias como esta de 14 de agosto de 1913: “O coito como punição pela felicidade de viver com 

alguém” (KAFKA, 2014a: 353).  
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escreve Kafka (2015: 437) a Felice em 26 de junho de 1913. O que parece descarte ou perda é, 

no fundo, só substituição, pois como certa vez disse Freud (2015b: 328), “não podemos renun-

ciar a nada, apenas trocamos uma coisa por outra; o que parece ser uma renúncia é, na realidade, 

uma formação substitutiva ou um sucedâneo”. A literatura é, dessa maneira, o lugar-tenente da 

vida, um representante que – como escreve o epistológrafo a Milena Jesenská em junho de 1920 

– “é mais pobre, mas é mais clar[o]” (KAFKA, 2018: 41).  

Esse otimismo com o literário, porém, é antes a regra do que a exceção – um mês depois, 

em 09 de julho, o incipit da missiva a Milena assim reza: “Toda a escrita me parece sem valor, 

e é sem valor” (KAFKA, 2018: 82). E para além da insatisfação com seus produtos – e também 

consigo mesmo, com o escritório, com o casamento, com a família19 –, um dos grandes obstá-

culos à escrita é, curiosamente, o próprio corpo, que resiste na memória do papel qual conteúdo 

reprimido. “Certo é que o principal obstáculo ao meu progresso é a minha condição física. Com 

um corpo assim não se consegue fazer nada”, escreve Kafka (2014a: 160) no QH3 em 22 de 

novembro de 1911.20 Este corpo “demasiado alto para o fraco que é”, sem “nenhuma gordura 

para gerar um calor benéfico” ou “alimentar o espírito além das suas necessidades diárias” 

(KAFKA, 2014a: 161), “este corpo tirado de uma arrecadação” (KAFKA, 2014a: 162) é não só 

a razão da “impossibilidade física de escrever” (KAFKA, 2014a: 341) – na primeira anotação 

do QH8, datada de 2 de maio de 1913 –, mas também a fonte do cansaço que – numa entrada 

do QH5 de princípios de fevereiro de 1912 – causa a tristeza com a ausência de futuro. Ele é, 

enfim, a antítese do “corpo humano perfeito” de Goethe, citado e descrito no fragmento imedi-

atamente anterior: corpo que logo em seguida é a sede de uma “vontade de criar [...] ilimitada” 

(KAFKA, 2014a: 231) e semanas antes é acusado de inibir não somente a língua alemã – numa 

anotação natalina do ano de 1911, constante do QH4 (v. KAFKA, 2014a: 195) –, como também 

 
19 Exemplos de insatisfação devida à “incapacidade de escrever” (KAFKA, 2014a: 14) ou à universal “incapaci-

dade de pensar, observar, constatar, recordar, conversar, participar” (KAFKA, 2014a: 409) ou ainda aos “estrei-

tos [...] limites, em tudo, e logo também na escrita” (KAFKA, 2014a: 443) são onipresentes e têm os mais variados 

matizes; limitamo-nos a citar alguns. O trabalho – no escritório do Instituto de Seguros ou na fábrica do cunhado 

– também é fonte frequente de incômodo à literatura: “estou perdido enquanto não me libertar do escritório” 

(KAFKA, 2014a: 85) e “[e]nquanto tiver de ir à fábrica, não conseguirei escrever” (KAFKA, 2014a: 443). Idem 

pode ser dito quanto à vida a dois: “Deteve-me [na decisão], antes de mais, a consideração pelo meu trabalho 

literário, pois julguei que o casamento o poria em risco” (KAFKA, 2014a: 309). Tudo pode ser resumido na frase 

que aparece no balanço de julho de 1913 acerca “de tudo o que fala a favor e contra o meu casamento”: “Odeio 

tudo o que não se relaciona com a literatura” (KAFKA, 2014a: 349), frase que aparece quase ipsis litteris no esboço 

de carta ao pai de Felice, redigido no mesmo QH8 um mês depois (v. KAFKA, 2014a: 356). [Um comentário. 

Nessa infame missiva, enviada via Felice provavelmente em 28 de agosto de 1913 (i.e. no aniversário de Goethe) 

– carta que põe casamento e emprego no mesmo prato da balança –, o noivo tenta convencer o futuro sogro a não 

lhe conceder a – já concedida, por sinal – mão da filha. Quem daria uma “moça saudável” dessas a alguém que 

deseja “vida monacal” (KAFKA, 2015: 491)? Veremos outros casos de monstruosidade kafkiana mais à frente.]  
20 Entre os quatro entraves à literatura anotados em 8 de dezembro do mesmo ano, está naturalmente a “condição 

física [körperlicher Zustand]” (KAFKA, 2014a: 176; 2014b: 222).  
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a própria escrita kafkiana – em entrada de meados ou finais de janeiro de 1912, redigida no 

QH5 (v. KAFKA, 2014a: 221).21  

A escrita, torto sucedâneo do corpo na economia afetiva kafkiana, importa dele natural-

mente suas características marcantes. A própria escrita passa a ser compreendida como ato cor-

poral. Assim, não deve causar espécie que, descrevendo uma ocasião de ditado à datilógrafa no 

escritório, Kafka (2014a: 38; 2014b: 45) diga:  

 

Finalmente, chego à palavra ‘estigmatizar’ [brandmarken] e à frase justa, mas ainda 

guardo tudo na boca com um nojo e uma sensação de vergonha como se se tratasse de 

carne crua, um pedaço de carne cortado de mim (tal não foi o esforço que me custou). 

Pronuncio-a por fim, mas mantenho o grande terror de saber que tudo dentro de mim 

está pronto para o trabalho literário e que esse trabalho seria para mim uma divina 

libertação [Auflösung] e um retorno real à vida [Lebendigwerden], ao passo que aqui, 

no escritório, por causa de um mísero documento, sou forçado a roubar um pedaço de 

carne a um corpo capaz dessa felicidade”.  

 

 O uso da linguagem para fins burocráticos lhe parece, a 3 de outubro de 1911, um tipo 

de canibalismo perversor: por um lado, prostitui a vocação literária, que é antes de tudo uma 

dissolução vivificadora; por outro, obviamente não satisfaz o apetite de um vegetariano.22 A 

consequência é o asco com a palavra que, como lemos em várias passagens diarísticas, estende-

se ao próprio afã poético. Um mês depois, numa anotação de 5 ou 6 de novembro, constante do 

QH3, o escritor comenta sua insatisfação com a leitura de uma peça autoral: 

  

A acrimónia que senti ontem à noite quando o Max lia, em casa do Baum, a minha 

pequena história sobre o automóvel. Estava fechado em mim mesmo, contra tudo e 

contra a história, com o queixo enterrado no peito. As frases desordenadas desta his-

tória, com lacunas onde seria impossível enfiar as duas mãos; uma frase soa aguda, 

outra frase soa grave, conforme calha; uma frase esfrega-se na outra, como a língua 

num dente cariado ou postiço [...]. Por esta razão, só surgem começos que se esbo-

roam, começos que se esboroam, por exemplo, ao longo de toda a história do automó-

vel. Se alguma vez conseguisse escrever uma coisa completa, extensa, bem formada 

 
21 Goethe, o inibidor, é como Hermann Kafka, o pai que não se cansa de – com o perdão da expressão chula – 

arrotar diante do filho as agruras enfrentadas até o sucesso profissional: “É desagradável ouvir o meu pai a falar, 

com constantes insinuações sobre a sorte que se tem hoje em dia, sobretudo os seus filhos, acerca de todos os 

sofrimentos que conheceu na sua juventude” (KAFKA, 2014a: 198). E não esqueçamos que, na economia onírica 

moderna, “Goethe, por exemplo, aparece em muitos sonhos como símbolo do pai” (FREUD, 2014: 378). Não 

devemos esconder que, nesse momento da tese, inspira-nos Harold Bloom e sua teoria da angústia da influência. 

Não vamos, porém, dedicar-nos ao assunto, uma vez que a descrição que ora se faz é meramente introdutória e 

nada mais pretende do que contextualizar o projeto futuro. Entretanto, um último ponto ao qual gostaríamos de 

chamar a atenção aqui é a dispersão da obra kafkiana, a se contemplar idealiter nesses fragmentos diarísticos de 

1911, espalhados pelos QH1, QH2, QH3 e QH4. Os mesmos cadernos acumulam entradas textuais que se espraiam 

de 1909 a 1912, numa confusão anacrônica que demanda bastante do leitor. A dispersão, deve-se lembrar, é tam-

bém uma qualidade do corpo kafkiano, ponto de origem dessa escrita: “Como há-de este fraco coração, que nos 

últimos tempos tantas pontadas sofreu, bombear o sangue ao longo de todo o comprimento destas pernas? Até aos 

joelhos, já seria trabalho suficiente, mas depois, até às canelas frias, só escorre uma aguada com uma força geriá-

trica. Agora o sangue já é outra vez preciso em cima, onde é aguardado, em vez disso dissipa-se em baixo. Tudo 

se dispersa pelo comprimento do corpo” (KAFKA, 2014a: 161). 
22 Duas notas sobre tradução: brandmarken remete, etimologicamente, às marcações sobre a pele do gado (v. 

DUDEN, 2014: 184); e Auflösung quer dizer não só a libertação (leia-se: a dissolução do nó), mas também o 

apodrecimento do cadáver. 
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do princípio ao fim, então a história nunca se poderia libertar de mim com um corte 

definitivo, e eu poderia assistir tranquilamente e de olhos abertos, como o parente 

consanguíneo de uma história saudável, à sua leitura em público; deste modo, porém, 

cada pequeno pedaço da história corre às voltas sem encontrar uma casa e empurra-

me na direcção oposta (KAFKA, 2014a: 139-140). 
 

    Aqui é a própria prosa literária que, qual corpo podre, revela buracos. Esse testemunho 

relativamente inicial da biografia poética de Kafka permanece válido até os últimos dias. Não 

é ele mesmo a escrever em 23 de janeiro de 1922, no QH12, a sentença: “a minha vida tem sido 

até agora uma caminhada no mesmo lugar, uma evolução, quando muito, no sentido em que um 

dente cariado e apodrecido evolui” (KAFKA, 2014a: 552)? Por toda a extensão do espólio, o 

problema quase sempre se resume a essa ausência da totalidade orgânica, de corpora que não 

só tenham princípio, mas encontrem fundamentalmente seu fim.23 E isso vale tanto para a menor 

prosa quanto para a novelística (e, mais do que nunca, para o romance), pois o desfecho “deveria 

permanecer no nosso coração sobre os escombros da anedota” (KAFKA, 2014a: 76) e a novela 

“caso seja legítima, contém em si a sua organização definitiva” (KAFKA, 2014a: 439).24 O que 

resta sobre a escrivaninha, entretanto, são ruínas erodidas no processo da construção ou, para 

ficar na metáfora mais apropriada, corpos vazados, abertos de e por dentro.25  

Mas nem toda abertura é má. Exemplo disso dá a – tão citada! – entrada de 23 de setembro 

de 1912, o registro de uma noite de sucesso literário, tradicionalmente considerada um marco 

divisório na maturação do escritor:  

 

“Este conto, ‘A sentença’, escrevi-o de um só fôlego na noite de 22 para 23, das dez 

horas da noite até às seis da manhã. Já mal conseguia estender as pernas debaixo da 

escrivaninha, dormentes de estar tanto tempo sentado. O terrível esforço e a alegria à 

medida que a história se desenvolvia à minha frente, como se eu avançasse a vau por 

entre as suas águas. Por várias vezes nesta noite carreguei às costas o meu próprio 

peso. Tudo o que é possível ousar!, o grande fogo que recebe todas as inspirações, as 

mais estranhas, em que elas se consomem e ressurgem! O azul a despontar diante da 

janela. Um carro passou. Dois homens atravessavam a ponte. Às duas horas olhei pela 

última vez para o relógio. Quando a criada entrou no vestíbulo pela primeira vez, 

escrevia eu a última frase. O apagar das luzes e o clarear do dia. As leves dores de 

coração. A fadiga a desaparecer com o avançar da noite. Entrar a tremer no quarto das 

minhas irmãs. Ler em voz alta. Antes disso, espreguiçar-me diante da criada e dizer: 

‘Estive a escrever até agora.’ O aspecto da cama não desfeita, como se tivesse sido 

trazida nesse momento. A convicção confirmada de que, com o meu romance, me 

encontro em vergonhosos baixios da escrita. Só assim se pode escrever, só com esta 

harmonia, com esta perfeita abertura do corpo e da alma. Manhã passada na cama. Os 

olhos sempre claros” (KAFKA, 2014a: 283-284) 

 

Segundo a crítica, aqui se contorna o conceito de escrita ideal para Kafka: não só uma 

produção inteiriça resultante de uma unidade temporal de trabalho (i.e. uma noite), mas também 

 
23 “Não termino nada”, escreve o diarista a 17 de outubro de 1911 (KAFKA, 2014a: 56). 
24 Entradas, respectivamente, de 6 de novembro de 1910 (QH1) e 19 de dezembro de 1914 (QH10). 
25 A identificação de corpo e espaço arquitetônico é magistralmente desenvolvida no texto tardio conhecido como 

A construção.  
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uma produção que é “imediata autorrealização do corpo” (NEUMANN, 2013: 80).26 Não à toa, 

o diarista descreve a redação desse Veredito – na primeira nota do QH7, datada de 11 de feve-

reiro de 1913 – como “um parto genuíno”, uma história que “saiu de mim coberta de imundície 

e muco” e, por isso, precisa de uma revisão para a qual “só eu tenho a mão que pode e quer 

chegar até o corpo” (KAFKA, 2014a: 301).27 Essa fantasia de maternidade literária – não deixa 

de ser curioso que o autor não queira ser o pai do texto – traz à tona o principal elemento 

corporal de que precisávamos: a sujeira.28 Tanto o dente cariado – a escrita má – quanto o feto 

imundo – a escrita boa – são ambos figurações de um corpus sujo. Citando a mesma anotação 

transcrita acima, assim resume Detlef Kremer (1998: 138): 

 

O conceito kafkiano de narração é, em grande parte, idêntico com o ato de escrever, 

que é promovido a central expressão física. Todos os processos corporais comuns se 

transformam, no ato de escrever, na única legítima excreção do corpo: a escrita. Nesse 

entendimento radical, a escrita é secreção e assim está presa, por sua vez, às restrições 

do corpóreo. 

 

 
26 Nem precisamos apontar para as consequências romanescas de uma escrita como essa, dependente de um fluxo 

contínuo e inteiriço. Um conto pode ser redigido de uma sentada, nunca um romance. Dessa maneira, não espanta 

que Kafka se encontre nesse momento, com o Desparecido, nos “vergonhosos baixios da escrita”; afinal, quem 

escreve – reza a entrada de 6 de agosto de 1914 – precisa saber “vo[ar] incessantemente até ao cimo da montanha” 

e manter-se lá (KAFKA, 2014a: 333). Esse resgate do tópico do sublime não é único e já aparece antes, em 15 de 

novembro de 1911, onde se fala do “momento de elevação, que temo mais do que desejo, ainda que o deseje muito, 

mas [onde] a abundância é tão grande que sou forçado a renunciar, a agarrar ao acaso e às cegas e a tirar qualquer 

coisa da corrente” (KAFKA, 2014a: 153). [Note-se que, nessa passagem, fala-se justamente da infelicidade de 

uma escrita lacunar presa ao “seco, falho, inamovível” do papel (KAFKA, 2014a: 153).]  
27 A expulsão fetal do Veredito torna-se uma espécie de meta pessoal para Kafka; em ocasiões posteriores volta a 

confessar o mesmo desejo redacional. Assim, em 08 de dezembro de 1914, por exemplo, no contexto do Processo: 

“[d]e novo constatei que o que escrevo fragmentariamente e não ao longo de grande parte da noite [...] tem pouco 

valor” (KAFKA, 2014a: 436); e pouco mais tarde, em 04 de janeiro de 1915: “Se não posso caçar as histórias ao 

longo de noites inteiras, elas escapam e dispersam-se” (KAFKA, 2014a: 441-442). 
28 Mas não é a primeira vez que um parto aparece relacionado à escrita. Numa entrada natalina de 1911, presente 

no QH4, Kafka (2014a: 193-194) relata hábitos judaicos durante a circuncisão na Rússia: “Por todo o apartamento, 

onde quer que haja portas, são penduradas placas com um palmo de comprimento e impressas com símbolos ca-

balísticos, que servem o propósito, no tempo entre o nascimento e a circuncisão, de proteger a mãe dos espíritos 

malignos, que nesta altura podem ser particularmente perigosos, talvez porque o corpo dela se abriu de tal modo 

que dá fácil entrada a todos os males e ainda porque a criança, enquanto não for admitida na Aliança, não lhes 

pode oferecer resistência”. As letras cabalísticas selam, por assim dizer, misticamente a vagina patens da puérpera. 

Já anteriormente, em 27 de outubro de 1911, ou seja, dois meses antes, Kafka (2014a: 124) havia posto no papel 

outros dois relatos sobre tradições religiosas que apunham sujeira, ablução e exorcismo: 1) “A água que todas as 

comunidades judaicas na Rússia usam para as abluções e que eu imagino dentro de uma cabine com uma pia de 

contornos muito precisos, segundo as instruções que o rabi impõe e também vigia, que tem por única função limpar 

a imundície terrena da alma e cujo aspecto exterior é assim indiferente, o que resulta num símbolo que pode ser 

sujo e malcheiroso e não obstante cumprir o seu fim. A mulher aproxima-se para se purificar das regras, o escriba 

para se purificar de todos os pensamentos pecaminosos antes de passar a limpo a última frase de um parágrafo da 

Tora.” 2) “O costume de mergulhar os dedos três vezes em água logo a seguir ao acordar, já que os espíritos 

malignos se alojam nas falanges do indicador e do dedo médio durante a noite. Explicação racional: pretende-se 

evitar o gesto de levar imediatamente os dedos à cara, pois estes, irrefreados enquanto se dorme e sonha, podem 

ter tocado em todas as partes possíveis do corpo, as axilas, o rabo, as genitais.” (KAKFA, 2014a: 124). A mesma 

água serve a) para purificar a sujeira da menstruação, b) para preparar a mão escrevente e c) para expulsar os 

demônios da noite e da carne. [Somos lembrados, nesse contexto, do cuidado do oficial com os desenhos do velho 

comandante na Colônia penal: a ablução das mãos antes de pegá-los e o distanciamento imposto ao estrangeiro 

visitante.] 
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O trecho, que simplesmente expande na direção da carne a compreensão fundamental de 

Malcolm Pasley (1995a [1980]: 106) – também ela devedora da cesura pelo Veredito em 1912 

– acerca do imbricamento entre Schrift e Schreiben na obra kafkiana, aproxima a literatura do 

escritor tcheco de mais um campo da sujeira: “as axilas, o rabo, as genitais” (KAFKA, 2014a: 

124), isto é, os lugares de sudorese, defecação e ejaculação – de ejeção de imundície.29 Escrever 

é excretar, disso sabe muito bem o personagem de Enzensberger (2011 [1968]: 34):  

 

Queira-se então ficar ainda no primeiro circuito da sujeira. Por favor, ele se conforma. 

Como paga, talvez lhe seja permitida uma digressão a respeito do tema também. De-

veria tratar de que também o escrito pode ser compreendido como excreção. Como 

prova, ele mencionaria o tópos que descreve o livro como um primeiro parto, difícil 

ou malsucedido; ele indicaria a locução ordinária de que esse ou aquele autor não pode 

suster a tinta30; remeteria ao modelo segundo o qual o escritor recebe algo primeiro 

em si, depois o digere, e enfim espreme de si a obra; por fim, o famoso vilipendiador 

de próprio berço [Nestbeschmutzer] persegue suas atividades de maneira predominan-

temente literária. Na verdade, seria plausível que a associação de literatura e excre-

mento tenha se firmado desde que, cada vez mais, esta tem se definido como uma 

infração ao sistema. [...] O caráter íntimo do processo de escrita, porém, seria ao 

mesmo tempo afirmado e infringido por todo escritor. Por isso, uma certa repugnância 

não poderia ser negada a esse trabalho manual. Ela não estaria, todavia, na escolha 

eventual de um tema ofensivo, antes, exatamente como no caso da secreção corporal, 

no pertencimento incerto à pessoa do autor [Urheber], na impudência não somente do 

deixar-para-trás, mas também da publicação. 

 

E escrever um diário – disso, por sua vez, sabe Kafka muito bem em fevereiro de 1915 

(QH10) e em setembro de 1917 (QH12) – é excretar-se a si mesmo:  

 

Em certo estágio do autoconhecimento, e dadas outras circunstâncias concomitantes 

que favoreçam a observação, acontecerá necessária e regularmente que nos conside-

remos repugnantes. [...] A imundície que se encontra existirá como uma finalidade em 

si, reconhecer-se-á que se veio ao mundo a pingar desta carga imunda, e que se partirá 

dele tornado irreconhecível pela imundície, ou demasiado reconhecível. Esta imundí-

cie será a camada mais subterrânea que encontraremos, a camada mais subterrânea 

não conterá por exemplo lava, mas imundície. Ela será a camada inferior e a camada 

superior, e mesmo as dúvidas suscitadas pela observação de si mesmo depressa se 

tornarão fracas e autocomplacentes, como um porco a chafurdar no esterco (KAFKA, 

2014a: 447-448).  

 

15 Set. 1917 Tens a possibilidade, na medida em que essa possibilidade existe, de 

começar. Não a desperdices. Não poderás evitar a imundície que transborda de ti se 

quiseres abrir caminho. Mas não reboles nela. (KAFKA, 2014a: 515) 

 

Está-se à mesa como se está ao penico.31 Naturalmente, o destino de tanta excreção é raras 

vezes uma satisfatória (e impudente) publicação; o que mais acontece entre os papéis kafkianos 

é o (impudente) deixar-para-trás. Aquilo que não resiste aos autos-de-fé – “Hoje queimei uma 

 
29 Não é curioso que Kafka relate a Max Brod – a levar em consideração as palavras desse último em sua biografia 

do amigo – haver pensado numa ejaculação quando escrevia o Veredito? 
30 Pensa-se aqui, talvez, no aforismo de Georg Christoph Lichtenberg (2005b: 439): “Ele não pode suster a tinta, 

e quando é de seu interesse macular [besudeln] alguém, geralmente macula-se a si mesmo com mais frequência”.  
31 Am Schreibtisch hat man Stuhlgang.  
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quantidade de velhos papéis repugnantes”, anota Kafka (2014a: 246) em março de 1912, e, anos 

mais tarde, em setembro de 1917, ainda mais laconicamente: “Rasgar tudo” (KAFKA, 2014a: 

516) – permanece como rasura, mancha negra sobre o alvor do suporte. E o volume desse ma-

terial riscado não é pequeno nem inócuo, a se considerar a seguinte entrada de dezembro de 

1910: “Que eu tenha rasurado e posto de lado tanto do que escrevi ao longo deste ano é também 

um grande obstáculo à escrita. Sim, é uma montanha, é cinco vezes mais do que eu alguma vez 

escrevi e já só a sua massa atrai para si o que escrevo, que me foge de baixo da pena” (KAFKA, 

2014a: 84).32 

Excesso de material excretado, a demandar o trabalho de críticos hercúleos – como os da 

KKA.33 Nossa missão, porém, vai no sentido justamente contrário. Se a escrita compõe o corpo 

de Kafka, e se a sujeira é o mais próprio desse corpo34, cabe-nos apenas uma tarefa de conser-

vação.35 Manter a rasura e a lacuna, que formam a marca fundamental desse legado: uma orga-

nicidade que não advém de um – sempre desejado e quase nunca alcançado – fechamento in-

terno da Obra em princípio, meio e fim, mas antes de uma abertura porosa ao trânsito, típica do 

Rascunho, por onde passam figuras e temáticas, antes riscadas e depois resgatadas. Não é por 

outra razão que o grande estudioso Gerhard Neumann (2013: 83) define como propriedade 

maior da escrita kafkiana – importando, para isso, um conceito do romance de 1914-1915 – o 

arrastamento do processo: “usar [a escrita] decerto como autoexpressão, mas sem a força nor-

mativa, como manu-‘escrita’ no caderno de rascunhos, mas não como ‘obra’ no ‘livro’”. A 

conhecida hesitação do autor praguense em publicar seu material em vida – de onde advêm as 

montanhas de escritos póstumos – e o insincero36 desejo testamentário de queimar a própria 

 
32 A escrita ou a leitura de si como impedimento da escrita é um fato nos diários de Kafka. Ler os próprios papéis 

é um hábito do autor – haja vista o quanto de autoinfluência e recorrência existe na própria obra –, mas é conside-

rado a fonte de travas literárias. Veja-se a seguinte passagem da virada de 1911 para 1912 (QH4): “Incomoda-me 

[...] que hoje de manhã tenha estado a folhear o diário à procura de qualquer coisa para ler ao M. {Max}. [...] Não 

obstante, a visão da quantidade de coisas que escrevi desviou-me nas horas seguintes, e quase irremediavelmente, 

da fonte da escrita verdadeira, porque em certa medida a minha atenção, percorrendo o mesmo leito, se perdeu rio 

abaixo” (KAFKA, 2014a: 203). Ou ainda a anotação de 11 de agosto de 1912, no QH6: “Nada, nada. O tempo me 

rouba a edição do livrinho [i.e. Contemplação] e o orgulho nocivo, ridículo, ao ler coisas antigas que se prestem a 

ser publicadas. Só isso me inibe de escrever” (KAFKA, 2014a: 265). 
33 Lembre-se que o quinto trabalho do herói grego foi a limpeza dos estábulos de Áugias. E releve-se a executabi-

lidade da tarefa com a seguinte constatação a Milena em 1920: “também os gigantes têm fraquezas, acho que 

mesmo Hércules desmaiou uma vez” (KAFKA, 2018: 95). Aguentaria o Hércules kafkiano a pestilência do próprio 

estábulo? 
34 “E no que toca à sujidade, porque é que não a hei-de aumentar constantemente, se é a única coisa que tenho (a 

única coisa que todas as pessoas têm, mas disso não tenho tanta certeza)?”, pergunta-se o Kafka (2018: 198) da 

Milena em inícios de outubro de 1920. Repitamos, para ficar claro: a sujeira é sua única posse.  
35 E conservação de espécie, pois o próprio Kafka (2014a: 542) sabia de sua inumanidade: “O que te une a estes 

corpos solidamente delimitados, que falam, cujos olhos brilham, mais do que a qualquer outra coisa, por exemplo, 

esta caneta que empunhas? Talvez o facto de seres da espécie deles? Mas tu não és da espécie deles, precisamente 

por isso fizeste aquela pergunta”. O “corpo magro e alto” de novembro de 1911 revela sua origem filogenética dez 

anos depois, nessa anotação de novembro de 1921.   
36 Há detalhes redacionais – tanto materiais quanto retórico-advocatícios –, muito bem explorados por Reuß (1995), 

que motivam o uso desse adjetivo. Veja-se que pedir ao leitor Max Brod que queime todos os seus escritos sem lê-

los é uma impossibilidade lógica, pois pressupõe, para a execução do comando, a sua prévia e irrevogável violação. 
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obra são exemplos dessa prática, ambígua e paradoxal, da literatura como excreção retida, se-

miexcreção que mantém o texto na sua forma mais básica no Sudelheft.37  

Sabemos, pelo menos desde que o pequeno Hans foi investigado, que “todos os bebês são 

Lumpfe” (FREUD, 2015a: 263) e que, portanto, “deve[m] ser evacuado[s] como os excremen-

tos” (FREUD, 2015c: 402). O imaginário infantil concebe o doloroso ato de parir “como algo 

prazeroso, relacionando-o a suas primeiras sensações prazerosas ao evacuar” (FREUD, 2015a: 

268). No contexto da autocompreensão literária kafkiana, o erotismo com o sujo encontra me-

lhor expressão na Colônia penal. Nesse texto de 1914, efetivamente trazido a público em 1919 

– apesar da confissão de que há “erros flagrantes e impossíveis de eliminar” (KAFKA, 2014a: 

434)38 –, encena-se justamente a fantasia sublime do escritor: a existência de uma máquina de 

escrita39, cujo trabalho contínuo por 12 horas seguidas produziria através da tortura a redenção 

do condenado, e que, nos idos tempos áureos, funcionaria sem defeitos, resplandecente, sempre 

“polida pouco antes” das execuções (KAFKA, 2011a: 82). Contra essa situação ideal – já vivida 

não só pelo oficial, sob o jugo do velho comandante, mas também pelo próprio Kafka, à época 

do parto noturno do Veredito – resta a realidade, em que “[s]ujam-me o aparelho como se fosse 

 
Mas basta recordar a existência de dois testamentos finais – o pedido citado, por exemplo, refere-se ao primeiro 

deles – para invalidar qualquer desejo de última vontade. Um testamento pode até ter sucessivas versões, mas deve 

ser único, o que implica a destruição de todas as versões anteriores. 
37 Kafka é, nesse sentido, um antidürrenmattiano. Friedrich Dürrenmatt (1998 [1981]), afinal, enceta um projeto 

autobiográfico cujo grande mérito foi conseguir dar cabo dos textos fragmentários escritos ao longo da carreira. 

Como nunca conseguiu os concluir, sua integração como parte da autobiografia fecha a lacuna, na medida em que 

permite Dürrenmatt (1998: 15) “esquecê-los, livrar-[se] deles, deitar fora um lastro que com os anos tornou-se 

maior”. Ainda acerca de ecos literários, gostaríamos de recordar que o termo Sudelheft, acima vertido por “cader-

nos de rascunhos”, carrega não só a marca da sujeira – sudeln é borrar, melar, sujar com algo líquido –, mas tem 

também um progenitor famoso. Trata-se de Lichtenberg (2005a: 352), que assim definiu, na segunda metade do 

século XVIII, sua prática dos Sudelbücher: “Os comerciantes possuem seu waste book (Sudelbuch, Klitterbuch em 

alemão, acredito), nele registram todos os dias tudo que vendem e compram, tudo confusamente e sem ordem, a 

partir dele dão entrada no diário, onde tudo fica mais sistemático, e finalmente chegam ao leidger [sic] at double 

entrance, conforme a maneira italiana de fazer contabilidade. Neste, ajustam-se as contas com cada um em espe-

cial, primeiro como devedor e depois como credor. Isso deve ser imitado pelo erudito. Primeiro, um caderno [Buch] 

no qual escrevo tudo tal como o vejo ou como meus pensamentos mo dão, então isso pode ser registrado num outro 

onde as matérias fiquem mais divididas e organizadas, e o leidger poderia assim conter numa expressão ordenada 

a conexão e a daí advinda explicação do assunto”. Essa prática-modelo do Sudelbücher, porém, resulta no caso de 

Lichtenberg – como afirma o especialista Ulrich Joost (s.d.) – em entradas “nada menos do que ‘borradas’, antes 

escritas de maneira limpa”. Semelhantemente, poderíamos assim caracterizar os manuscritos de Kafka: textos que 

conformariam um “laboratório experimental” – conforme a expressão de Peter-André Alt (2008: 160) para os 

diários –, sujeitos, portanto, à purgação pré-editorial, restaram bem inteligíveis, mesmo que abarrotados de cortes 

e acréscimos. O mais importante trabalho crítico, por isso, resume-se ao respeito pelas cicatrizes e tatuagens desse 

corpo.   
38 Acrescente-se ainda a (mais) famosa confissão, feita numa carta a Kurt Wolff de 4 de setembro de 1917, de que 

haveria “em algum lugar um verme, que torna oca a plenitude da história” (KAFKA, 2005: 312). A Colônia penal 

é mais um dente cariado na boca do poeta. E mais um adendo. Essas criaturas cadavéricas habitam também outros 

suportes/ gêneros textuais, a se levar em conta a carta de inícios de setembro de 1920 a Milena: “mesmo na mais 

bela [carta] há um verme” (KAFKA, 2018: 181). [Recorde-se da expressão in etwas ist/sitzt der Wurm drin, cujo 

sentido é de que algo não está conforme deve ser (cf. DUDEN, 2013: 861).] 
39 Como nota Kremer (1998: 149), de encontro às abundantes ilustrações nas publicações acadêmicas da época, 

“no meio da Colônia penal não há nenhuma máquina de escrever [Schreibmaschine], mas uma máquina de escrita 

[Schriftmaschine] suja, colapsando-se a cada momento, que leva a sério o poder literário de consumir a vida [le-

benaufzehrenden Macht des Schreibens], cama e escrivaninha juntamente, lugar do amor e da escrita ao mesmo 

tempo, da morte”. 
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uma estrebaria” (KAFKA, 2011a: 80).40 A esse militar, que não ousa tocar os rabiscos caligrá-

ficos do comandante sem antes fazer a ablução corporal – “pois [as mãos] não lhe pareceram 

suficientemente limpas para pegar nos desenhos” (KAFKA, 2011a: 70) –, tanto importam a 

máquina e seus acessórios que, no momento da oferta do corpo à escrita, a identificação entre 

os dois provoca a morte de um e a autodestruição do outro. Fatal tatuagem. 

Em suma, aqui se resume tanto a expectativa kafkiana com a própria literatura quanto sua 

realidade: 1) ela deve ser pura, mas “seu único defeito é ficar tão suj[a]” (KAFKA, 2011a: 74); 

2) ela deve ser salvação, mas “não se descobr[e] nel[a] nenhum sinal da prometida redenção” 

(KAFKA, 2011a: 96) 41; 3) como escrita, é tatuagem que pressupõe não só um suporte – a pele 

moribunda –, como também instrumentos de inscrição – as agulhas e o “líquido cáustico” 

(KAFKA, 2014a: 82)42; e 4) como acontecimento erótico, enfim, é o momento em que o impli-

cado precisa “se desp[ir] por completo” (KAFKA, 2011a: 93). Ao fim e ao cabo, diante dos 

manuscritos não se testemunha um orgasmo criador, uma excreção absoluta – que, diga-se de 

passagem, não seria “um pedaço de carne cortado de mim” (KAFKA, 2014a: 38), mas parado-

xalmente uma história a “nunca se [...] libertar de mim com um corte definitivo” (KAFKA, 

2014a: 140); antes, o que se contempla é – ao menos da perspectiva do diarista – uma semiex-

creção: suja, borrada, nojenta e nunca libertadora. Tardiamente – para ser preciso: em 24 de 

janeiro de 1922 – escreve Kafka (2014a: 553) que sua vida teria sido “a hesitação antes do 

nascimento”, ou seja, um parto malsucedido. Se o que veio à luz não foi um bebê, mas tão 

somente uma placenta – um estranho Nachgeburt sem Geburt –, não importa: eis, diante dos 

nossos olhos, o maravilhoso gêmeo daquele ideal frustrado.43 

 
40 Já dizia o poeta: “A realidade/ Sempre é mais ou menos/ Do que nós queremos” (PESSOA, 2015: 56). 
41 Entre as várias citações que poderíamos aduzir para comprovar essa expectativa salvífica, escolhemos algumas 

de anos diferentes: 1) aquela do dia 25 de fevereiro de 1912 (QH5): “A partir de hoje ater-me ao diário! Escrever 

regularmente! Não capitular! Ainda que daí não advenha nenhuma redenção, quero ser digno dela em todos os 

momentos” (KAFKA, 2014a: 232); 2) outra do dia 13 de dezembro de 1914 (QH10): “o melhor que escrevi tem o 

seu fundamento nesta capacidade de morrer com contentamento” (KAFKA, 2014a: 437); e 3) finalmente, uma de 

27 de janeiro de 1922 (QH12): “O consolo inesperado, misterioso da escrita, talvez perigoso, talvez redentor” 

(KAFKA, 2014a: 555). 
42 Recorde-se que a escrita, em seus primórdios, faz-se como inscrição em pergaminhos, i.e. em peles animais. 

Desde sempre foi tatuagem sobre um cadáver. Essa proximidade com a morte estende-se, naturalmente, ao conte-

údo escrito. Poderíamos comprová-lo com Mikhail Bakhtin (2011), mas preferimos novamente nosso autor: “To-

das as passagens que são boas e fortemente convincentes [na sua literatura] giram em torno da morte de alguém, 

de como essa pessoa passa mal, de como nessa situação ela é vítima de uma injustiça, ou pelo menos de um 

obstáculo, e tudo isso comove o leitor, pelo menos na minha opinião” (KAFKA, 2014: 437). A força da escrita 

advém da morte do escrito. Que o próprio texto é algo sepulto testemunham, por sua vez, algumas cartas a Milena 

de maio de 1920. Referindo-se à tradução que a moça fez de peças literárias suas, fala Kafka (2018: 19) na “voz 

demasiado bem conhecida vinda do velho túmulo” e, mais adiante, justifica a fidelidade tradutória com “a sensação 

de [eu] estar a guiá-la pela mão atrás de mim pelos corredores da história, subterrâneos, escuros, baixos, feios, 

quase intermináveis” (KAFKA, 2018: 31). Não custa lembrar que a relação – epistolográfica e, por consequência, 

amorosa – dos dois nasce sob o signo da tradução.  
43 Sobre a placenta como gêmeo do bebê, v. Sloterdijk (2016: 341-342): “A cada recém-nascido, era dada [antiga-

mente], na figura da placenta, alguma coisa inexprimível que, especialmente para a comunidade de mulheres en-

volvidas na assistência aos nascimentos, parecia ter uma fatídica relação com a vida da criança. Muitas vezes a 
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3. O lugar da tradução: um adendo 

 

A proposta da presente tese foi, desde seus primeiros contornos em fins de 2017, dar à 

tradução uma posição de centralidade. Em primeiro lugar, numa espécie de gesto autorreferen-

cial, colocá-la em seu lugar propriamente dito, qual seja, no meio. Afinal, a função angélica da 

tradução implica que esteja entre o original – habitante de um além inacessível à maioria – e o 

leitor – aquele que está quase sempre aquém. Mas além disso, o meio é também um lugar de 

destaque e importância; ali está a semente do fruto, o núcleo do átomo, o centro da circunferên-

cia – e todo seu potencial gerador. Desse modo, transformar o texto traduzido num capítulo, 

tirando-o da posição subalterna de anexo, significava conferir-lhe brilho e presença e, conjun-

tamente, alçar o tradutor à condição de autor. Dizia um fantástico personagem de Mário de Sá-

Carneiro (2008: 9): “Com efeito um grande sábio cria – imagina tanto ou mais do que o Artista. 

A Ciência é talvez a maior das artes”. Assim argumentamos: a tradução qua ofício e ciência é 

trabalho criativo também, portanto autoral. Onde nada havia, de repente há texto – e tal preen-

chimento lacunar é fruto da transpiração poética do tradutor, análoga à do escritor, secundária 

apenas em sua temporalidade. 44 Nada mais justo do que fazer valer esse esforço com o devido 

mérito.        

Acresce-se ainda que o presente trabalho tradutório envolveu uma recombinação edito-

rial, ou melhor, uma contraedição rumo ao original. Tivemos de atuar à revelia da edição crítica 

da obra kafkiana (KKA), que desrespeitando seu próprio princípio norteador – i.e. a atenção à 

forma manuscrita – particionou o corpus do autor em Textband e Apparatband, em textos lim-

pos e ganga literária. Se queríamos trazer à tona o Kafka que efetivamente restou, ou seja, 

aquele que nos deixou manuscritos sujos, abundantes em riscos, sobrescritas e variantes, tínha-

mos de desfazer a incisão da KKA e fazer retornar os textos a uma condição mais originária, 

mais próxima do suporte. E na ausência de fac-símiles ou de acesso aos manuscritos originais, 

foi necessário apelar a uma sutura divinatória: recriar Kafka espalhando riscos nos textos poli-

dos, mas correndo nós mesmos o risco de tropeçar no invisível. Como saber onde começa, onde 

termina o risco no papel? Como saber a forma que toma? Onde estão os acréscimos, as sobres-

critas? Essas e outras perguntas, irrespondíveis da distância em que nos encontramos, reforça-

ram ainda mais a sentença de Sá-Carneiro (2008: 9) acerca do cientista criador: “O artista adi-

vinha. Fazer arte é prever”.    

 
placenta aparecia como seu duplo, razão pela qual era impossível ser indiferente à maneira como era tratada. Ela 

devia ser guardada como um presságio e protegida como um irmão simbólico do recém-nascido.” 
44 Tradução-sudorese. Tradução-secreção. 
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Tarefa arriscada, mas abertamente assumida. Desde o princípio até a última linha. Tradu-

ção que sabe que é apenas passagem: não só a (óbvia) transfusão de um estrangeiro num pró-

prio, mas também a (não tão óbvia) instauração de um momento criativo efêmero. Certa feita 

escreveu o tradutor e cientista Walter Benjamin (2013a: 108): “E enquanto a palavra do poeta 

perdura em sua língua materna, mesmo a maior tradução está fadada a desaparecer dentro da 

evolução de sua língua e a soçobrar em sua renovação”. Se uma comum tradução passa, uma 

vez que sua língua envelhece, o que se dirá de uma incomum como a nossa, cujo original – ao 

invés de configurar o “único horizonte mais ou menos estável” (BARRENTO, 2002: 38) – é 

ele mesmo incerto, inseguro, passageiro? Nosso êxito – a reinvenção do que se perdeu em terras 

teutônicas, o desvelamento do que ainda se oculta em terras brasílicas – é nosso fado. Nossa 

valência é temporária. No aguardo da edição do K20 no âmbito da FKA – a edição fac-similar 

da obra kafkiana –, tal qual pela parusia esperamos também por nossa própria morte: a apoteose 

de um destino humano.45 

A edição vindoura há de instaurar, como um messias, um novo reino para esse conjunto 

de textos.46 Há de pôr ordem no caos que, a contragosto, a KKA estabeleceu – ou melhor, 

instabilizou. Mas a máquina que pusemos em movimento com nossa tradução – não seria esta 

como o martelo do F24, um chamariz da salvação que vai começar a seu tempo? –, essa máquina 

suja de graxa possui algo de messiânico. Como dissemos, a presente tradução redescobre um 

conjunto de textos esquecidos de Kafka – tanto no âmbito da germanística internacional, quanto 

do mercado editorial brasileiro. Parodiando Benjamin (2013a: 117), ela redime, ela libera o 

texto do cativeiro. Primeiramente, de um cativeiro do olvido; afinal, como se expressou Man-

fred Engel (2010b: 347) em passagem supracitada, “esse grupo de textos não foi ainda consi-

derado contextualmente pela crítica; interpretados foram sempre os textos particulares destaca-

dos por Max Brod”.47 Secundariamente, de um cativeiro da limpeza; afinal, sujar a página com 

os riscos e as variantes textuais é realizar uma tarefa messiânica, isto é, besuntar o corpus.48 O 

 
45 Morrer com contentamento, anotava alegremente o Kafka (2014a: 437) de 1914. 
46 Veja-se: a edição também tem seu tempo. Entre o lançamento da primeira edição crítica de Kafka, em 1982, e o 

lançamento da segunda, em 1995, não se vão nem mesmo 15 anos. O que nos espera no futuro hipertextual? O 

Arquivo Livro do Desassossego (https://ldod.uc.pt/) dá-nos uma ideia do que seria um Kafka pós-Roland Reuß, 

em relação ao qual só teríamos uma expressão: 1a Coríntios 16, 23b. 
47 Textos que, como vimos, representam uma parcela ínfima dos quase 180 fragmentos do K20. 
48 É isso que significa a palavra messias, tanto em hebraico (mashiach) quanto em grego (khristós): o Ungido, o 

Massageado-com-óleo, o Besuntado. Sobre o termo e sua versão, relata Emmanuel Carrère (2016: 378) o seguinte: 

“O fato é que nem a palavra nem a coisa são muito cativantes, e lembro-me que um engraçadinho entre nós sugeriu 

traduzirmos Messias por ‘o Besuntado’”. Não muito cativantes ou, diríamos, um pouco nojentas. Emendemos, 

portanto, uma nota na outra e citemos Christian Enzensberger (2011: 21), o especialista em sujeira, a falar a res-

peito do oleoso: “Retornemos ao gorduroso. Também o gorduroso gruda; mas não sugando, antes como camada. 

Frente a ele toda superfície, portanto a pele também, perde o seu direito; aragem, penugem ou veludo, tudo se 

torna gordura. A água escorre ao largo dele, esfregar espalha-o ainda mais, a mais fina camada se desdobra de 

novo em duas, ele se multiplica à vontade. Se estou gorduroso, estou amputado, não passo mais de jeito nenhum, 

derrapo, escorrego, deixo de ser senhor. Pois nada me pertence mais, tudo pertence à gordura, e se quero me 

https://ldod.uc.pt/
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anjo da tradução se retrai e desvanece – conforme seu dever de mensageiro.49 O messias da 

tradução se suja de óleo e resplandece – ut oportet.   

Gesto inovador? Decerto! Mas, como há pouco escrevemos, gesto originário. Trata-se de 

um retorno à origem, o qual toma – como qualquer resgate ou repetição, atos que se operam a 

posteriori – uma forma tentativa. A tradução é, qua contraedição, um construto ficcional, um 

experimento editorial e linguístico, de validade temporária, mas intenção definitiva: trazer a 

lume um Kafka o mais próximo possível do que foi legado – exatamente no espírito do que 

move os editores da FKA. Essa sua herança são, além dos cinco ou seis livros publicados em 

vida, o monte de cadernos e de folhas manuscritos e rabiscados, enfim: sujos. Fazer valer essa 

sujeira é a meta-caminho dessa tradução, que se entende, assim, como espelho do original: uma 

imagem “ao pé da fonte”, análoga reprodutora dos meandros da escrita kafkiana, mas cônscia 

da (irônica) distorção do diáfano. A distância – eis o óbvio que nunca vemos! – é a condição da 

tradução e, dessa maneira, atua apesar e junto de toda aproximação. O que restar de incerto ou 

errado nessa tentativa de verter o Kafka-dos-papéis deve ser relevado em função do lucro final. 

E nos consolaremos com a certeza da tradutora: “Aquele que por livre opção se empenha em 

transpor de um a outro idioma uma obra literária de sua escolha, não o faz em detrimento 

desta” (PATRIOTA, 2021: 11; negrito nosso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
certificar, na minha penúria, das minhas posses anteriores, imprimo-lhes a cada vez o selo desse novo senhor: 

estou perdido”. 
49 Citaremos duas passagens da especialista em mediação Sybille Krämer, que, por sua vez, cita Michel Serres. 1) 

“Anjos são invisíveis, pois o sentido da mensagem depende do desaparecimento do mensageiro. – O mensageiro 

‘deve recuar e desaparecer para que o receptor escute a comunicação do emissor, e não o enviado’. Se, portanto, a 

criação visa uma incorporação, então a transmissão está fundada numa espécie de desincorporação.” (KRÄMER, 

2008: 76). 2) “Anjos são o vestígio de Deus na realidade humana. Eles habitam um mundo intermediário; são 

presentes aos homens somente no momento de seu anúncio; seu aparecimento como mensageiros de Deus está 

sempre sob o signo de seu desaparecimento e recuo” (KRÄMER, 2008: 126-127). 
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Capítulo Inicial 

Preconceitos kafkianos, parte II 

 

 

There is deep prejudice in me 

(Opeth, Windowpane) 

 

“Talvez eu consiga fazer o mesmo, mas, se não conseguir, 

pronto, ficarei preso ao melhor dos preconceitos” 

(Kafka a Milena, Maio de 1920)50 

 

 

 

Como fugir à interpretação de Kafka, ainda que por meio de seus próprios escritos, pes-

soais ou ficcionais? A crítica kafkiana já se exauriu com grandes empreitadas hermenêuticas, 

buscas de um sentido último e definitivo dessa obra tão dispersa e aberta.51 Até mesmo quem 

tenha buscado uma leitura funcional dos textos kafkianos – o professor e pesquisador Ulrich 

Stadler (2007) é um exemplo dos que tomam isso como bandeira teórica – acaba preso nessa 

armadilha. Apesar de tentar deslocar a “atenção para longe do sentido rumo à função” e assim 

escapar da tradição alegórica (“isso significa aquilo”), Stadler (2007: 167) não consegue fazer 

jus à proposta, já que sua interpretação desconsidera, ironicamente, a própria condição manus-

crita do texto que analisa. A forma, à qual tanto queria atentar, some da visão do crítico e, ao 

fim e ao cabo, resta mais uma interpretação (poetológica) extensível a toda a obra.52 Parece que, 

mesmo tapando os ouvidos com a novíssima cera teórica, decantamos sempre a melodia da 

harpia: a obra de Kafka, o texto de Kafka, e seus sentidos. 

Não será diferente no nosso caso. O parágrafo anterior fala de obra dispersa, os próximos 

falarão de textos kafkianos. E o que, em última instância, aqui se tenta é interpretá-los na relação 

– também de sentido – que parecem construir entre si, de prefiguração e retomada, de forma 

inquieta e suas metamorfoses. Queremos olhar para o avesso da trama; não como um empolado 

crítico genético, mas como um leitor atento à repetição, à memória textual. Obviamente, não 

como o primeiro leitor (que ninguém é), mas como um leitor a partir destes outros.53 A parte 

 
50 Kafka (2018: 20). 
51 Como afirma Henri Mitterand, “estamos todos um pouco cansados das grandes generalizações geniais e impro-

váveis” (apud DE BIASI, 2010: 136). 
52 “A relação formal entre as peças de prosa [...] se repete ainda tantas outras vezes na obra [im Oeuvre]” 

(STADLER, 2007: 169; negrito nosso).  
53 “O falante não é um Adão” (BAKHTIN, 2016a: 61). Poderíamos acrescentar: é apenas ben adam. 
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que ora se inicia é, dessa maneira, a exposição-mor dos precursores e dos preconceitos, o des-

nudamento do ponto de partida da análise posterior, sem deixar de ser também o fruto da leitura 

e releitura tradutórias. É a chegada de um ano de tradução e de outro de leituras teóricas e o 

começo do fim: do capítulo-comentário que em breve será escrito. Se quando lá chegarmos, no 

fim, o leitor não se convencer acerca do procedimento, o doutorando há de sorrir de leve, como 

sorri um idoso da bobagem de uma criança, e se deitar sobre a tese, à espera de que a justiça 

seja feita pelo estilete do crítico.54 Kairós estin. 

 

1. O que é o texto (kafkiano)? 

 

“Mas as ruínas também são 

 monumentos comemorativos 

 daqueles que as edificaram” 

 (Pär Lagerkvist, O anão)55 

 

O Konvolut 1920, assim intitulado pelos editores da Kritische Kafka-Ausgabe (KKA), é 

um grupo de 51 folhas soltas que foram originalmente organizadas por Max Brod em três sub-

conjuntos (SCHILLEMEIT, 1992b: 68) e cujos textos foram publicados de forma dispersa e 

não inteiriça nos volumes Beim Bau der chinesischen Mauer (BB, 1931) – posteriormente cha-

mado de Beschreibung eines Kampfes (BeK, 1936) – e Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande 

(HL, 1953). A intenção brodiana era – nas palavras de 1931, citadas também no posfácio de 

1936 – apresentar “um todo legível e o mais próximo possível das presumíveis intenções de 

Kafka” (BROD, 1936: 309). Assim, o editor acreditava fazer jus ao desejo do amigo, cuja carta 

cita no posfácio ao Processo: “Onde está o sentido de levantar tais trabalhos, fracassados ‘até’ 

artisticamente? Por se esperar que dessas pecinhas se componha um todo, alguma corte de ape-

lação em cujo peito poderei bater quando estiver em necessidade” (apud BROD, 1946: 320).56 

Para chegar a essa composição a partir de um “espólio não publicável em sua totalidade, porque 

superabundante”, a solução encontrada foi dupla: 1) publicá-lo em dois volumes, um pautado 

“pelo caráter da conclusão artística e da finalização” – caso de BB e BeK – e outro pela “rele-

vância para biografia e visão de mundo” – caso de HL; 2) e corrigir o texto, conferir-lhe uma 

 
54 Ao leitor amigo, dou de beber da fonte: “Então o procedimento não o convenceu – disse para si mesmo e sorriu 

como um velho sorri da insensatez de uma criança e conserva atrás do sorriso seu verdadeiro pensamento” 

(KAFKA, 2011a: 90). 
55 LÄGERKVIST, 1970: 9. 
56 Kafka se refere aos seus romances (O processo e provavelmente O desaparecido), que opta por não anexar a 

essa carta de janeiro de 1918. O texto citado por Brod nessa edição fala em “sich aus diesen Stückchen ein Ganzes 

zusammensetzen” (negrito nosso). A transcrição feita pela KKA, porém, usa o pronome mein (KAFKA, 2013: 12), 

reforçando ainda mais a ligação pessoal – aqui perpassada de (mea) culpa – entre romance e romancista. Retomar 

obras abandonadas e, como diz o escritor na missiva, ainda não queimadas significaria se entregar a uma esperança 

ilusória de autoconclusão.  



30 

forma definitiva, em alguns casos – como, por exemplo, com o Guarda da tumba – recorrendo 

até a combinações e conjecturas (BROD, 1936: 308-309). E assim Max Brod determina a re-

cepção das obras de Kafka por mais de 50 anos.  

Tentando combater essa tradição – que, além de incluir forte intervenção editorial na se-

leção e organização sequencial dos rascunhos textuais, revela ainda modificações materiais no 

corpo do texto, como alterações em pontuação, ortografia, sintaxe e na consideração (ou não) 

das rasuras –, retomando: é tentando combater essa tradição intervencionista que alguns pes-

quisadores propõem, no início da década de 1980, a ainda incompleta edição crítica (KKA).57 

Nas palavras do editor Malcolm Pasley (1993a: 443), “pode-se dizer que a divisão brodiana dos 

textos segundo o ponto de vista da ‘conclusão artística e finalização’ é aqui desfeita, de modo 

que vêm à tona muitas conexões genético-históricas que até então tiveram de permanecer ocul-

tas”. A base para a organização dos textos passaria a ser não mais um critério interno (e bastante 

subjetivo, por sinal) de perfecção, mas um externo: o Schriftträgerprinzip (PASLEY, 1993b: 

7), a reprodução das “conexões textuais originais de cada suporte de escrita – portanto, dos 

cadernos, Konvolute e papéis avulsos que existem” (negrito nosso).58  

Entre o dito e o feito, entre o que se tenciona e o que se realiza, há, porém, um vácuo – 

sempre. E no ponto intervenção editorial, a KKA permanece brodiana, porque: 

1) continua leserfreundlich, i.e. ainda centrada em entregar um texto legível a seu leitor. 

Reconhecendo que os manuscritos de Kafka possuem o caráter do “ainda não amadurecido para 

a publicação”, permeado de irregularidades e redações incoerentes, a edição faz emendas em 

“evidentes erros de escrita [...] e semelhantes anomalias que teriam perturbado nitidamente (e 

desnecessariamente) a legibilidade do texto” (SCHILLEMEIT, 1992a: 684). Entre as interven-

ções silenciosas, isto é, entre aquelas que nem mencionadas são no aparato crítico, há o acrés-

cimo de pontos, vírgulas, aspas e até de rasuras onde não existem, bem como transformações 

ortográficas (que apagam até certo elemento austríaco do alemão escrito de Kafka: o ss no lugar 

do ß) (v. SCHILLEMEIT, 1992b: 9).59 

2) propõe-se a meta de respeito incondicional ao suporte – “o que está junto nos manus-

critos é, portanto, mantido junto” (PASLEY, 1993a: 441) –, mas edita esses mesmos manuscri-

tos em duas partes, um volume de textos e um volume de aparato crítico, contendo – ele tam-

bém! – textos: aqueles que foram riscados pelo autor. Desse modo, pela promoção da rasura a 

“critério de seleção para o registro do inventário manuscrito” (SCHÜTTERLE, 2002: 289-290), 

 
57 Publica-se ainda a obra epistolográfica do autor. Faltam as cartas do período de 1921 a 1924.  
58 Adiantamos aqui uma explicação posterior: Konvolut quer dizer um agrupamento de folhas avulsas.  
59 Contra essa tradição, deveríamos invocar o espírito de Benjamin (2013a: 101), a declarar no incipit da Tarefa 

do tradutor: “Em hipótese alguma, levar em consideração o receptor de uma obra de arte ou de uma forma artística 

revela-se fecundo para o seu conhecimento”.  



31 

para a divisão entre o que é “texto” e o que é “variante”, a KKA não só transforma o sentido 

dinâmico que o risco, nas suas mais variadas formas, possui no processo de escrita e na página 

– dando-lhe a forma de um limite estático entre um livro com o resultado final e outro com os 

desvios, as instabilidades –, mas ainda provoca necessariamente modificações no que existe 

sobre o suporte – ferindo, portanto, seu princípio condutor. Para compor separadamente um 

Textband, os editores acabaram por “reordenar”, “reunir”, “misturar”: as mesmas ações que 

orientavam a prática brodiana por eles criticada (PASLEY, 1993a: 442). E apesar de revelarem 

muita ligação oculta na sua edição integral dos materiais kafkianos, também apagaram muita 

marca significativa, usando, por exemplo, do mesmo recurso tipográfico para editar diferentes 

grafismos manuscritos.60 

3) last but not least, a marca brodiana se faz presente em outro aspecto organizacional da 

KKA: no índice. Pautando-se pelo princípio do suporte, os editores Malcolm Pasley e Jost 

Schillemeit dividem os documentos em 52 grupos e os classificam por tipo, tanto no índice do 

Textband quanto nas respectivas entradas do Apparatband (onde são descritos com maior mi-

núcia). Essa classificação a) procura “dar uma ideia do tipo de suporte (caderno, Konvolut ou 

folha avulsa), às vezes levando em conta denominações que se tornaram comuns na pesquisa 

kafkiana”, b) e contém por vezes “indicações a respeito de seu conteúdo, em parte com referên-

cia aos textos individuais ali contidos” (SCHILLEMEIT, 1992a: 685). Essa nomenclatura, po-

rém, a) nem é coerente consigo mesma, b) nem se afasta dos títulos que, ironicamente, são 

herança puramente brodiana. Daí que, entre os termos caderno, Konvolut e folha avulsa, cons-

tem referências como: “entrada de álbum” (gênero textual!), “caderno escolar preto” ou “ca-

derno escolar azul” (descrição de cor de capa), “entrada em diário de viagem” (gênero textual!), 

“a ‘Carta ao pai’” (gênero textual!), “Konvolut de notas-aforismos” (gênero textual!), “continu-

ação das ‘Investigações de um cão’ no décimo-segundo caderno diarístico” (título brodiano!), 

“pequeno caderno in-quarto preto” (descrição de tamanho e cor), “Konvolut ‘A construção’” 

(título brodiano!), “texto sem base manuscrita” (?) etc. Não há respeito ao primado do suporte 

se o sistema classificatório opera com noções de gênero textual e não nomeia os textos por seu 

incipit – uma estratégia para individualizar entradas sem título num suporte único –, mas por 

títulos de terceiros.  

 
60 Um exemplo claro é o recurso ao salto de uma (ou parte de uma) página, que pode significar: a) um salto temporal 

de anos entre a escrita de duas entradas com concomitante recomeço de página (“neuen Seitenbeginn”); b) a mesma 

cesura temporal, mas sem a distância espacial entre as entradas no papel; c) a escrita de entradas a partir do fim do 

caderno, invertendo seu sentido (SCHILLEMEIT, 1992a: 690). A mesma estratégia editorial obviamente oculta a 

diferença nos modos de escrita, mas pode também apagar o próprio escrito. É o que a KKA faz com os estudos 

de hebraico de Kafka, listas de vocabulário redigidas a partir do fim do quinto caderno in-oitavo e simplesmente 

suprimidas de ambos os volumes (Text- e Apparatband). Esses registros só aparecem na FKA. V. sobre isso tam-

bém nota 57 de Reuß (1995: 20). 
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Não queremos com isso menosprezar o trabalho de vasta pesquisa, interesse e cuidado 

dos inúmeros scholars que estiveram por trás dessa edição, mas simplesmente constatar suas 

limitações. O próprio Max Brod, a quem devemos, em primeiro lugar, o mérito de não ter sido 

nenhum Heróstrato e, em segundo, o de ter introduzido um mundo de leitores àquilo que Kafka 

escreveu61, soube reconhecer a tarefa ingrata que restava aos pósteros: “[c]ertamente, uma ‘edi-

ção definitiva’ de dias futuros terá de operar com separações, variantes textuais e conjecturas” 

(BROD, 1936: 309). Não somente isso: Brod conseguiu prever o que a crítica kafkiana fez e 

anda fazendo.  

 

Uma tentativa como essa que aqui fiz nunca pode dar certo claramente, mas também 

a reprodução fiel à letra, mesmo a reprodução fotográfica das versões mutuamente 

discordantes, que estão riscadas ou revelam dentro do riscado ainda outros riscos mais 

decididos, não traria nenhuma solução, de modo que a publicação desse fragmento 

(como também de muitos outros do espólio) parece ser ela mesma uma daquelas tare-

fas que nunca pode ser levada a cabo, uma daquelas ‘muralhas da China’ que tomam 

um lugar tão dominante na temática kafkiana” (BROD, 1936: 218).  

 

A reprodução literal é nada menos do que a proposta – não tão bem executada – da KKA.62 

E mesmo ela está posta diante de “uma tarefa insolúvel ou, melhor, nunca inteiramente resol-

vível” (BROD, 1936: 319): construir um castelo a partir de suas ruínas. Cônscios da dificuldade 

desse trabalho, bem como de seu mérito, propomos seguir mais um pouco na destruição da 

KKA. Se o castelo tem dois andares, um levantado ao lado do outro, por que não demolir essa 

aberração arquitetônica? Pode ser que, ao fim e ao cabo, restem meio castelo destruído e meio 

castelo pronto. Não importa: o doutorando dança até cavar sob si uma cova e, da tese, faz um 

poço.63 

Sigamos em nossa crítica. Do índice nas últimas páginas, voltemos ao título. Os volumes 

que incluem parte da produção kafkiana não publicada em vida, majoritariamente de prosa fic-

cional pequena, foram denominados Nachgelassene Schriften und Fragmente (I und II), in der 

Fassung der Handschriften: “Escritos e fragmentos do espólio (I e II), na versão dos manuscri-

tos”. Assim se justificam os editores nas primeiras linhas de ambos os aparatos críticos:  

 

“Esse volume da Kritische Kafka-Ausgabe oferece os escritos e fragmentos legados 

por Kafka dos anos iniciais de sua vida (com exceção dos romances ‘O Desaparecido’ 

e ‘O Processo’, como também dos ‘Diários’) em ordem cronológica, segundo os ma-

nuscritos do autor e de tal modo que as conexões textuais originais de cada suporte de 

escrita – portanto, dos cadernos, Konvolute e papéis avulsos que existem – permane-

çam preservadas (‘princípio do suporte’).” (PASLEY, 1993b: 7) 

 
61  Sobre isso, vale a pena mencionar a reverência (modesta, mas ainda assim evidente) que Reuß (1995: 17) presta 

ao editor-amigo. Para o leitor comum, para uma pré-compreensão básica da temática da obra kafkiana, até mesmo 

para os escritores do século XX e XXI, herdeiros de Kafka, bastou e basta o que Brod publicou.  
62 A reprodução fotográfica, por sua vez, é a proposta da FKA – Frankfurter Kafka-Ausgabe – sobre a qual se 

falará mais adiante. 
63 Novamente, damos de beber da fonte: Kafka (1992a: 373; 484).  
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“O presente volume da Kritische Kafka-Ausgabe oferece os escritos e fragmentos le-

gados por Kafka dos anos finais de sua vida (com exceção do romance do ‘Castelo’) 

em ordem cronológica [etc.]” (SCHILLEMEIT, 1992b: 7). 

 

O título, portanto, segue a linha do índice: ilustra o conteúdo do livro e dá uma ideia dos 

tipos de texto – não mais suporte – aí contidos. Mas, apesar de sua obviedade convencional – 

afinal, foi meramente importado da descrição no incipit do prefácio –, ele esconde mais alguns 

aspectos problemáticos da herança brodiana de Kafka. Façamos sua exegese, apontando para 

os seguintes pontos: 

1) nachgelassen, i. e. legado em espólio, é praticamente tudo o que é kafkiano. Disso sabe 

o editor, porque ele mesmo afirma no posfácio ao segundo volume que, ao lado da “relativa-

mente pequena quantidade de material publicado” por Kafka, há “o monte muito maior da-

quilo que [...] permaneceu não publicado” (SCHILLEMEIT, 1992a: 681; negritos nossos). En-

tão, por que usar esse “título embaraçoso”, que por ser tão pouco específico “diz respeito a tudo 

o que Brod resgatou” (REUSS, 1995: 20)? Essa indefinição, que já vimos na prática incoerente 

do índice, se estende, porém, às palavras…  

2) … Schriften und Fragmente, uma vez que em nenhum momento a edição procura ex-

plicar em que consiste essa diferença e a qual dos conceitos cada texto – inclusive aqueles 

classificados como “romances” e como “diários” – poderia ser subsumido.64 Escrito seria um 

termo completamente vago e fragmento, inadequado, já que – como argumenta Reuß (1995: 

21) – implicaria um todo do qual seria parte. Não há totalidade, porém, se esses escritos – aqui 

entendidos como produtos do ato de escrita – permanecem incompletos, se – para usar uma 

nomenclatura que em breve apresentaremos – não ultrapassam a fase do rascunho e se tornam 

autênticos textos.65 E esse recurso à definição indefinida adentra também os pré- e posfácios, 

por exemplo, quando os editores mencionam “textos e pedaços de textos [Textsplitter]” (PAS-

LEY, 1993a: 439; SCHILLEMEIT, 1992b: 8) que sobreviveram ao lado de primeiras “versões” 

de narrativas publicadas em vida. Mas o que seriam esses cacos (Splitter) textuais? Qual sua 

especial condição frente aos outros textos não publicados? Categorização exterior e superficial, 

como aquela de escritos e fragmentos.  

3) I und II. A divisão dos volumes, que é tão arbitrária quanto seu título, é justificada pela 

cesura – biográfica – que o surgimento da tuberculose em agosto de 1917 provocaria na vida e 

 
64 Publicar algumas anotações kafkianas como Diários, como faz a KKA, é herança expressamente brodiana. E, 

além disso, um crasso desrespeito ao primado do suporte, uma vez que impõe uma definição genérica – a de texto 

diarístico – sobre a condição material – os Diários seriam os 12 cadernos in-quarto. O mesmo vale para os chama-

dos romances (que restaram em Konvolute e cadernos in-quarto). V. sobre isso Reuß (1995: 19-21), que, com a 

FKA, também propõe – mas enfim executa! – o mesmo princípio orientador da KKA. 
65 Mesmo (stricto sensu) inadequado, vamos ceder à tentação de usar o termo. Mas por fragmento não vamos 

entender parte de um todo; antes, ruína textual, i.e. texto não levado a cabo. Voltaremos a esse tópico mais tarde.  
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na obra de Kafka. Por mais que fosse necessário particionar a edição, tendo em vista a dimensão 

do espólio, o critério utilizado implicou juntar material extremamente díspar – no que diz res-

peito a suporte, gênero textual, data de composição – numa totalidade livresca, o que, segundo 

Reuß (1995), vai de encontro à prática kafkiana de escrita. Esta “resiste a todas as implicações 

que devem ser consideradas no conceito de livro” (REUSS, 1995: 18). É uma decisão externa, 

movida por convenções editoriais e pela atenção mercadológica, que, mais uma vez, em nome 

do primado do suporte promove o primado do leitor.66 E a mesma inadequação conceitual per-

manece em…  

4) … in der Fassung der Handschriften, uma vez que “o conceito de ‘versão’ não pode 

ser levado em conta para os manuscritos legados” (REUSS, 1995: 21). Como bem define Pierre-

Marc de Biasi (2010: 26), a noção de “variante” – e com ela a de versão – “perdeu o essencial 

de seu valor operatório para a análise da maioria dos manuscritos modernos”, sendo uma noção 

que hoje permanece: a) ou para balizar a análise de cópias de diferentes mãos de um “mesmo” 

texto antigo ou medieval, dentro do âmbito da filologia clássica, ou b) para descrever as dife-

rentes edições impressas de uma mesma obra, pertencendo, por isso, à “genética do impresso” 

(DE BIASI, 2010: 40).67 Para os textos que chegaram à forma publicada em vida do autor, não 

pode haver versão manuscrita sem que, como insiste o crítico Jean Levaillant, se os submeta à 

ilusão finalista e tautológica de ler um rascunho em função de um texto “definitivo” (apud DE 

BIASI, 2010: 117)68; para os textos que nunca foram editados senão postumamente, não pode 

haver versão senão a manuscrita. E a “versão” manuscrita pela qual a KKA se pauta é, ainda 

assim, desrespeitada quando se opera a separação entre Textband e aparato com variantes: uma 

mutilação que, como vimos, não muito difere daquela promovida por Brod, ao separar textos 

“arredondados” (em BeK) de textos sem caráter de obra (em HL).  

Por essas e outras incertezas, Roland Reuß (1995) deu origem ao projeto da Frankfurter 

Kafka-Ausgabe. Pouco mais de uma década após o surgimento da primeira edição crítica da 

obra kafkiana, o editor e filólogo alemão se propôs o desafio de construir uma edição histórico-

 
66 E não custa lembrar que essa divisão é duplicada: além dos dois volumes de textos, há mais dois de aparato. E 

aqui cabe uma pergunta: que leitor realmente interessado – não só o estudioso – não deixará de se sentir exaurido 

diante da necessidade de transpor essa separação de textos? O leitor intencionado pelo Textband da KKA talvez 

seja aquele que, como diz Reuß (1995: 17), já estava plenamente servido com a edição de Brod.  
67 No lugar de variante, fala-se na genética dos manuscritos em reescrituras ou estados de redação (DE BIASI, 

2010: 26). A diferença é esta: um autor moderno fabrica um texto (inexistente) por etapas, sendo cada uma delas 

considerada um “texto” diferente (tecnicamente, um rascunho), um registro momentâneo e individual de um pro-

cesso (não se tratando, portanto, de metamorfoses de uma única forma, senão de formas diversas); o copista, por 

sua vez, tem por base um texto alheio, e sua transcrição é uma versão, um novo representante, dentro da série de 

variantes históricas desse “mesmo” texto.  
68 A escrita não é um progresso rumo a esse texto, mas uma trilha aberta, atravessada por atalhos e acasos, um 

horizonte. Obviamente o autor tem em meta um texto – por exemplo, um texto romanesco no caso do Desapare-

cido, do Processo e do Castelo (v. REUSS, 1995: 21) –, mas nunca necessariamente esse. Isso vale até mesmo 

para os escritores que programam sua escrita, predeterminando seus caminhos. Afinal, se hace camino al andar. 
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crítica, para a qual – nesse texto introdutório – definia quatro parâmetros básicos: 1) fac-símile 

com transcrição diplomática, com um ideal grau zero de intervenção editorial na letra; 2) auto-

crítica do aparato conceitual de edição durante o processo de publicação, respeitando o primado 

do suporte; 3) consideração da resistência dos escritos kafkianos à classificação tradicional em 

gêneros textuais; 4) a certeza de que Kafka não legou romances. Talvez possamos nos demorar 

brevemente sobre a proposta, certos de que é bastante iluminadora para o debate da noção de 

texto.  

O fac-símile, além de conservar o que se desgasta com o tempo, permite evidenciar “o 

caráter inteiramente fragmentário do espólio” (REUSS, 1995: 16) – já que preserva todos os 

grafismos, principalmente aquele que é a marca kafkiana: o risco, a rasura.69 A transcrição 

diplomática, por sua vez, facilita a compreensão do leitor, mas sem promover alisamentos tex-

tuais, isto é, sem colocá-lo em uma situação de menoridade responsável. Esse processo de trans-

crição é expressamente comparado a uma tradução, uma vez que implica sair de uma turbulenta 

linguagem gráfica – isto é, do desenho, do traço de escrita – para uma ordenada linguagem 

tipográfica. Cônscio dessa transformação inerente, que envolve, inclusive, um trabalho inter-

pretativo, Reuß (1995) revela o quanto a edição histórico-crítica é também autocrítica, pondo-

se a todo momento questionamentos a respeito dos seus próprios limites editoriais. 

Nesse sentido, a proposta de publicar os textos respeitando integralmente o primado do 

suporte leva ao rompimento da barreira aquém da qual a KKA ficou estacionada: a instituição 

do livro. A FKA edita Konvolute como Konvolute, cadernos como cadernos, de forma integral 

e conservando, no fac-símile, a dimensão original do suporte.70 Assim, o leitor pode ter certa 

experiência material do texto kafkiano, a qual, como bem observa De Biasi (2010: 70), não é 

 
69 Reuß (1995: 19) fala, inclusive, em Strich durchs Werk, “o risco através da obra” – monumentalmente represen-

tada nas duas notas testamentárias deixadas a Brod, em que o testador pede a destruição de sua obra pelo fogo. 

Entre esse grande risco, felizmente não levado a cabo, e a “rasura de um sinal de pontuação, de uma palavra, de 

um parágrafo, de um capítulo”, o que há são gradações. Nesse espectro, podemos incluir também o Querstrich – 

o traço transversal por meio do qual é realizada quase a totalidade das separações intertextuais no Konvolut 1920 

(e não só nele!). Sobre os feitos herostráticos de Kafka (2014a: 84) – esses, sim, infelizmente reais –, recordemos 

duas entradas já citadas na introdução: 1) uma entrada de 17 de dezembro de 1910 OH2: “Que eu tenha rasurado 

e posto de lado tanto do que escrevi ao longo deste ano é também um grande obstáculo à escrita. Sim, é uma 

montanha, é cinco vezes mais do que eu alguma vez escrevi e já só a sua massa atrai para si o que escrevo, que me 

foge de baixo da pena”. 2) Além dela, outra de 11 de março de 1912, do OH5, na qual Kafka (2014a: 246) afirma: 

“Hoje queimei uma quantidade de velhos papéis repugnantes”. Os dois exemplos são citados por Pasley (1993a: 

443) para justificar o encolhido corpus textual dos anos iniciais da produção kafkiana. Entre as obras consideradas 

perdidas, está a primeira escrita do que mais tarde se tornou O Desaparecido. 
70 No espírito minucioso de Annette Schütterle (2002: 294) – segundo a qual a FKA pecaria por não reproduzir o 

suporte em proporção 1:1 nem em cores (afinal, trata-se de uma cópia imagética em preto-e-branco do original) –

, poderíamos problematizar essa fidelidade absoluta ao suporte. Afinal, os Konvolute (do Processo, por exemplo) 

são publicadas como cadernos, não como folhas agrupadas (seria esse aglomerado de papéis a versão ideal para 

uma tradução do K20?). Não há como fugir totalmente da forma editorial, nem há por quê. Para que editar manus-

critos se as exigências impostas à publicação são tais que só eles próprios poderiam delas dar conta? Como bem 

afirma Giulia Frare (2014: 54), as objeções de Schütterle são spitzfindig: minúcia (pedante) de quem quer encontrar 

defeito.  
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de menor valia.71 E não perde, na divisão entre volume de texto e de aparato, “a sequência e as 

conexões textuais” (PASLEY, 1993a: 440); nem perde, na manipulação separada de Diários e 

Escritos póstumos, a intuição de uma condição intrínseca das anotações kafkianas: “surgem 

sempre de interesses literário-biográficos, biográfico-literários” (REUSS, 1995: 19). Os cha-

mados diários abundam em ficções literárias; os OH – reservatório de grande parte da prosa 

ficcional dos anos 1916 a 1918 – também possuem textos puramente pessoais (cartas esteno-

grafadas, anotações casuais, lista de compra, possíveis índices para o Landarzt, exercícios de 

hebraico etc.). Repartir isso – como infelizmente faz a KKA – implica na perda da experiência 

desse legado: sua personalidade. “Toda tentativa da filologia, ainda que bem-intencionada, de 

compor daqui um texto que vá além do estágio em que Kafka interrompeu sua escrita (na me-

dida em que a escrita lhe interrompeu) é, frente a esse fracasso, insincera” (REUSS, 1995: 21).   

Ao invés de chamar esses textos de romances, diários, cartas ou seja o gênero que for, é 

preciso dar um passo atrás e pensar sua própria condição textual. O que significa falar em texto, 

quando se lê um manuscrito (editado, decerto) de Kafka? Para grande parte da produção contida 

nos volumes NSF I e II, inclusive para o K20, faz sentido o que afirma Malte Kleinwort (2010: 

44) a respeito das entradas separadas por traços nos OH: “são tão heterogêneas que mal podem 

ser mais compreendidas por um conceito de texto mais estrito, e outros [conceitos] mais abran-

gentes, como ‘rascunho’ ou ‘anotação’, parecem mais apropriados”. Para isso, façamos outro 

salto no tempo.  

Roland Reuß (2005) publicou, na 10a edição da revista Text. Kritische Beiträge, um artigo 

em que problematizava três conceitos muito correntes na teoria literária: Texto, rascunho, obra. 

Seu ponto de partida é o automatismo de tais noções: interpretamos “textos”, estudamos 

“obras”, como se não houvesse problemas nessas formulações. Mesmo grandes nomes – como 

Roland Barthes e Jacques Derrida – não escapam à ingenuidade de “pressupor que as obras ou 

textos por eles considerados existissem simplesmente como objetos” (REUSS, 2005: 4) e fazem 

análises – muitas vezes, estendidas até à letra – sem antes levar em conta os frouxos princípios 

editoriais das edições em que se baseiam. A obviedade dos textos, sobre cuja constituição quase 

não se lança olhos, é uma armadilha; a história da edição de Kafka, como exemplifica Reuß 

(2005: 5), está aí para o demonstrar. Antes de qualquer interpretação, portanto, devemos fazer 

a crítica das premissas editoriais, definindo com isso também um conceito operacional para a 

manipulação dos escritos. É o que aqui intentamos.72 

 
71 “O formato da página, o tipo de papel e o caráter sequencial ou não dos suportes têm uma função sensível na 

escritura. Um escritor não redige a mesma coisa em um caderno onde as páginas se seguem e se espelham como o 

faz em folhas soltas independentes umas das outras; um minúsculo pedaço de papel também não constitui o mesmo 

espaço gráfico que uma página de grande formato, etc” (DE BIASI, 2010: 70). 
72 Recordemos outra observação percuciente de Roland Reuß (2016: 21) em texto mais recente: “Escreve-se sobre 

literatura e sua história, um dos objetos esteticamente mais exigentes – e a publicação mostra que autor e editora 
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A reflexão de Reuß (2005: 2) parte de concepções barthesianas, especificamente da “opo-

sição um tanto obscura” entre texto e obra. Para Barthes (2012b: 67) – não custa lembrar algu-

mas de suas clássicas formulações –, a obra é “um fragmento de substância, [que] ocupa alguma 

porção do espaço dos livros (por exemplo, numa biblioteca)”, ao passo que o Texto – com 

maiúscula! – se configura como “um campo metodológico”; naquela reina o autor, sucedâneo 

do pai, uma vez que ela é “tomada num processo de filiação” (BARTHES, 2012b: 71), apropri-

ada por seu legítimo dono73; já o Texto “solicita do leitor uma colaboração prática” (BARTHES, 

2012b: 74), é “um tecido de citações” (BARTHES, 2012a: 62), “o entretexto de outro texto” 

(BARTHES, 2012b: 71), uma coisa aberta e plural, estruturada mas descentrada: enfim, uma 

rede cuja lei é a combinatória. 

Apesar da rica e bela visão de Barthes – afinal, como não admirar, por exemplo, a intuição 

do caráter intertextual, estereofônico, da escrita? –, sua praticidade analítica é questionável. É 

muito binômica e, concomitantemente, muito frouxa e lábil. Em momento algum, por exemplo, 

leva em consideração a existência material do texto, a não ser em termos puramente linguísticos 

(como significante). A menção à condição do suporte, à conformação sobre o papel, pratica-

mente inexiste.74 O texto não toma forma: é uma noção abstrata para definir um conjunto, um 

composto de sentido. E para o leitor, o legatário que triunfa na teoria barthesiana post finem 

auctoris operisque, vale idêntica sina: “o leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem [...] todas 

as citações de que é feita uma escritura” (BARTHES, 2012a: 64), mas tal inscrição, tal espaço 

não têm corpo, não têm forma: são vazios conceituais, não realia. Condicionamentos do estru-

turalismo, decerto, mas é necessário ir além deles...  

Nesse sentido, a definição clara e funcional de Reuß (2005: 7) é bastante útil: “[d]a pers-

pectiva de uma estética da produção, o texto é a meta final da escrita; antes, a escrita somente 

mira nele”. O processo leva à constituição dessa “unidade ordenadora e ordenada”, organizada 

linearmente – como toda linguagem de signos desde o Curso de Saussure –, conformada numa 

lógica de partes dinamicamente interconectadas entre si: início, meio e fim (REUSS, 2005: 7). 

A essa concepção de matiz explicitamente aristotélico, Reuß (2005: 7) opõe a de rascunho, 

definido como “manuscritos de próprio punho”, “um monte de desordem” para o qual valeria a 

regra de uma “combinatória paradigmática”.75 Em suma: o texto é “sempre texto constituído”, 

 
não tomaram conhecimento, pelo menos, dos últimos quase 600 anos de história da imprensa e do saber acumulado 

com ela a respeito da apercepção da comunicação escrita”. 
73 A respeito de apropriação e direito autoral, ver também a reflexão sobre o nome de autor e sua função em Michel 

Foucault (2011) e a história dos arquivos literários modernos em Roger Chartier (2009) e Pierre-Marc de Biasi 

(2010: 16-17).  
74 Única exceção nos artigos que referimos – i.e. A morte do autor e Da obra ao texto – constitui a passagem sobre 

a obra como propriedade: “a ciência literária ensina então a respeitar o manuscrito e as intenções declaradas do 

autor” (BARTHES, 2012b: 71).  
75 Vista de certo ângulo, a oposição obra | Texto se transforma aqui em texto | rascunho. Há alguns paralelos.  
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produto final de uma atividade de purificação por filtros (autorais, editoriais, tipográficos, etc.) 

(REUSS, 2005: 9), ao passo que o rascunho é o substrato material de uma fase – mais ou menos 

adiantada – nesse processo de produção.  

Apesar de sugerir a oposição, a reflexão de Reuß insiste em diferenciar a) texto de im-

presso e b) rascunho de manuscrito. Afinal, é perigoso e sem sentido afirmar que, antes da 

invenção gutenberguiana, não existiam textos. A imprensa seria, na opinião do autor, somente 

uma “técnica de uso bastante padronizado da escrita”, um reforço da linearidade textual e um 

aperfeiçoamento de sua predisposição para a leitura em voz alta (REUSS, 2005: 8). Além disso, 

e inversamente, nem tudo o que está impresso seria, conforme argumenta Reuß (2005: 9), au-

tomaticamente um texto, uma vez que, podendo conter erros de tipografia e transmissão, seria 

considerado como tal somente após as emendas que o estabelecessem definitivamente.76 

Ainda assim, muito aponta no sentido dessa oposição e, pelo menos para grande parte da 

tradição moderna de escrita e publicação literárias, poderia valer a identificação entre texto e 

impresso a partir da noção de exclusão definitiva da rasura (aqui entendida lato sensu). O ma-

nuscrito, por sua vez, seria o espaço – materialmente encontrável no papel sujo de signos – da 

experimentação de vozes: do escrito, do sobrescrito, do subscrito, do riscado-e-mantido, do 

riscado-e-restituído etc. E dessa confusão polifônica não haveria, naturalmente, como compor 

uma unidade orgânica, limpa de excessos e preservada via emendas.77 É por isso que Reuß 

(2005: 9) considera o “espólio manuscrito de Kafka” como composto “quase inteiramente [de] 

rascunhos [...] que não podem reclamar para si o status textual”. 

Mas a essas duas noções – as de rascunho e de texto – Reuß ainda vai acrescentar outra: 

a de obra. Fazendo uso de um jogo filológico, o crítico assim escreve: “obra [Werk] é aquele 

produto da realidade [Wirklichkeit] literário-estética no qual se dispõem, atuando efetivamente 

[wirkend], a produção e a recepção dos textos e rascunhos”, determinando-se mutuamente a 

obra e a história de sua recepção, i.e. de seus efeitos (Wirkungsgeschichte). Obra é somente o 

que foi recebido, o que surtiu efeito, independente do estado em que – para ser recebido – foi 

 
76 E aqui vemos como essa definição operacional pode ser também vulnerável: afinal, se texto é somente o que foi 

emendado criticamente (o que, em termos práticos, quer dizer: via publicação impressa), como pode haver texto 

antes de Gutenberg? Reuß (2005) parece, no fim das contas, operar com dois conceitos: o texto stricto sensu, um 

destilado com materialidade específica, e o texto lato sensu, uma unidade de sentido destacável e idêntica para 

além do transporte material. Afinal, como conciliar o atento olhar aos condicionamentos tipográfico-editoriais com 

um trecho como o seguinte: “pode-se destacar todo texto da materialidade específica que o transporta, e ele per-

manece – em clara oposição à especificidade do rascunho – sempre o mesmo (o conteúdo de um arquivo Word em 

Open Office). ‘Os sofrimentos do jovem Werther’ de Goethe permanecem um texto, seja na Fraktur contemporâ-

nea, seja em Antiqua classicista, seja lido em voz alta” (REUSS, 2005: 8)? Essa é uma definição formalista, não 

crítico-genética. 
77 Já Reuß (1995: 16) anotava que a “possibilidade e necessidade de emendas em textos impressos [...] e, vice-

versa, a impossibilidade de intervir em rascunhos manuscritos” está fundada justamente na concepção de unidade: 

qualquer alteração nas partes afeta o todo, transformando-o em outro. Nessa nota 40 da introdução de 1995, porém, 

Reuß partia da noção aristotélica de obra, não da noção de texto.   
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antes publicado. E se a publicação é conditio sine qua non da obra, e modernamente publicar 

implica passar pelo prelo, vale a máxima de que não há obra moderna sem impressão, portanto: 

sem a conclusibilidade específica do texto impresso, i.e. purificado de rasuras.78 Isso é válido 

até mesmo para o caso do nosso autor: falamos em obra kafkiana porque “Max Brod se sub-

met[eu] ao esforço de redigir os rascunhos romanescos de Kafka como se fossem romances, 

com vistas à conclusão [Abschluss]” (REUSS, 2005: 10).79 E aonde chegamos, afinal, com essas 

reflexões que nos reconduzem a Brod? Ao fato de que há, sim, obra de Kafka: é a construção 

operada por sua edição e crítica; e há também textos de Kafka: escritos publicados e recebidos 

como se texto fossem, sendo, na nomenclatura de Reuß (2005), em sua enorme maioria rascu-

nhos.  

Essa convergência entre a noção de texto e a de impresso – negada expressamente por 

Reuß (2005), mas dedutível a partir de algumas de suas afirmações – é o ponto de partida de 

outra reflexão, muito afim. O geneticista francês Pierre-Marc de Biasi (2010: 39) é bem cate-

górico: “[l]evado para o universo dos manuscritos [...], o texto, de um ponto de vista genético, 

coincide com a publicação impressa que faz passar o escrito de um estatuto autobiográfico e 

privado para um estatuto alográfico e público”. O espaço pré-textual, habitado pelos rascunhos 

manuscritos, é o que a crítica genética denomina prototexto (avant-texte): uma “produção crí-

tica” que “corresponde à transformação de um conjunto empírico de documentos em um dossiê 

de peças ordenadas” (DE BIASI, 2010: 41). Trata-se de um construto multifacetado, de modo 

algum único e unificado como um texto, pois “[p]ara um mesmo dossiê de gênese, poderá [...] 

haver tantos prototextos quanto pontos de vista para interpretá-lo” (DE BIASI, 2010: 111). Em 

suma: é o produto da reordenação dos resquícios antecessores e preparadores do texto publi-

cado. 

 
78 Sim, porque – com a exceção da transcrição diplomática – as operações genéticas (vulgo: as versões) são colo-

cadas “na sucessividade cronoespacial da linha” (DE BIASI, 2010: 84). A obra, tendo sido publicada, i.e. impressa, 

adquire por si a ordenação fechada de um texto (mesmo quando o que se publica é rascunho). [Sobre a necessidade 

do prelo para a publicidade especificamente moderna da obra, seja lembrada em passant a tradição alemã dos 

Manuskripte für Freunde, estudada por Carlos Spoerhase (2014). Mesmo nesse caso, em que a obra não estava 

completa, sendo, por isso, designada pelo termo “manuscrito”, a divulgação ocorria por meio de uma primeira 

versão impressa, a qual circulava entre os amigos do autor e servia de base para seus comentários e anotações. Por 

meio da incorporação destes, por sua vez, concluía-se o texto, enfim, numa primeira versão definitiva, esta sim 

divulgada ao grande público. A prática setecentista provavelmente era de conhecimento de um contemporâneo 

kafkiano, Walter Benjamin, que cogitou em 1924 como primeiro título para sua Rua de mão única o nome Plakette 

für Freunde (cf. BENJAMIN, 2009: 260).]  
79 Acerca do silogismo desenvolvido neste parágrafo – obra, logo impresso –, gostaríamos de mencionar que, na 

anteriormente referida nota 40, Reuß (1995: 16) opera o sentido inverso da equação: “textos impressos sempre 

reclamam para si o caráter de obra, mesmo aqueles que o põem em dúvida”. Como já foi dito, o conceito que 

direciona a reflexão do crítico alemão é a noção de obra (ergon) no pensamento aristotélico, a qual carrega consigo 

outras duas noções: a de meta (telos) e a de realização (energeia). A obra é a unidade arredondada, amarrada em 

todas as suas partes, portanto: concluída e perfeita, isto é, levada a cabo (perfectum). A ela nada se acrescenta; 

pelo contrário, dela tudo se conserva. Daí a necessidade da emenda, caso ocorram erros: preservar o fechamento. 
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Entre manuscrito e impresso, portanto, atravessa uma linha que também separa os terre-

nos do prototexto e do texto: a publicação. A genética se orienta por uma visão teleológica – 

que para ela tem o valor operacional de simulação heurística, não de descrição da verdade dos 

fenômenos (cf. DE BIASI, 2010: 115) – de modo a tentar explic(it)ar o processo de elaboração 

textual. Seu interesse é o passado recalcado do texto; seu trabalho consiste em escavar as ca-

madas inferiores – muitas vezes, infernais – do solo bem arado, ou melhor, do jardim edênico 

do impresso. Para isso, concebe a escritura como um processo de quatro grandes fases: 1) a pré-

redacional, em que começa o processo provisional e surgem os primeiros planos e roteiros a 

partir dessa pesquisa preliminar do assunto a ser abordado literariamente; 2) a redacional, na 

qual se desenvolvem os roteiros, inicia-se a textualização, i.e. a “[a] ‘colocação em frase’, pro-

priamente dita, da obra” (DE BIASI, 2010: 42-43), na forma de esboços e rascunhos, finali-

zando-se com as passagens a limpo corrigidas (Reinschriften);  3) a pré-editorial, que engloba 

os momentos do manuscrito definitivo, do manuscrito do copista, das provas corrigidas e, en-

fim, do texto bon à tirer;  e 4) a editorial, que começa com a primeira edição, passa por revisões 

em vida do autor e se estende por inúmeras edições póstumas. 

Esse esquema inspira-se, obviamente, em escritores do perfil de Gustave Flaubert – que 

é objeto de estudo não só de De Biasi (2010), mas de tantos outros geneticistas franceses – e de 

Thomas Mann, escritores que seguem uma “programação roteirizada” (DE BIASI, 2010: 44). 

Não é o caso de Kafka, um tipo que, segundo De Biasi (2010: 44), segue “o método de uma 

‘estruturação redacional’ que se constrói à medida que a obra está sendo elaborada”. Para esses, 

o incipit – que advém às vezes como um insight – faz “sozinho o papel de fase inicial”, isto é, 

de toda a fase pré-redacional (DE BIASI, 2010: 50). A textualização, nesse caso,  

 

é contínua e cumulativa, e ao mesmo tempo progressiva e retroativa: dia após dia, a 

redação desenvolve-se, do incipit até a última linha, avançando reto no eixo de uma 

escritura autoprogramada que gera ao mesmo tempo sua estrutura e sua expressão. A 

obra parece ser redigida de ‘um só jorro’, mas a redação só progride com uma cons-

ciência muito viva do trajeto percorrido e pelo uso de um recurso permanente de re-

trocessos. Cada sessão de trabalho, precedida ou acompanhada de uma releitura par-

cial do já escrito, pode traduzir-se por etapas de correções retroativas, modificando 

certos conteúdos precedentes para adaptá-los às novas perspectivas da escritura (DE 

BIASI, 2010: 56-57). 

 

Essa redação que “se desenvolve em extensão e arrependimentos” (DE BIASI, 2010: 57) 

é um retrato bastante fiel do que a própria crítica especializada considera uma das principais 

características dos manuscritos kafkianos: “a extraordinária falta de indícios de retrabalho pos-

terior” (PASLEY, 1995a: 112). As mudanças nos textos parecem pertencer quase sempre ao 

momento de sua escrita original; são aquilo que Malte Kleinwort (2010: 41) chama de Sofort-

korrekturen – correções imediatas –, às quais poderíamos opor as parcas Revisionskorrekturen 
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– correções por revisão (PASLEY, 1995a: 112). E não custa lembrar que o próprio Kafka 

(2008c: 101; 2014a: 283) condicionou, em 23 de setembro de 1912, o sucesso da escrita do 

Veredito ao fato de ter ocorrido “de um só fôlego [in einem Zug]”.80  

O fruto de uma redação não programada é, normalmente, um manuscrito “demasiado 

complexo para poder servir de modelo a uma versão impressa” (DE BIASI, 2010: 58), porque 

esse manuscrito único é, como insiste De Biasi (2010: 97) em outra passagem, o seu próprio 

plano, o seu próprio rascunho, a sua passagem a limpo. Não é exatamente o caso de Kafka, 

cujos escritos estão longe de participar de uma poluição ilegível; pelo contrário, costumam ser 

bastante decifráveis pelo que conhecemos a partir das edições da FKA. Ainda assim, são ras-

cunhos, abundam em rasuras e, nesse sentido, vão de encontro à “tradição editorial, preocupada 

com a forma acabada” (DE BIASI, 2010: 97-98). Aí agem propositalmente editores como Max 

Brod ou, involuntariamente, aqueles da KKA, produzindo obras inéditas e fazendo com que 

acabem sendo postumamente estudadas “como se fossem verdadeiros textos” (DE BIASI, 2010: 

98). Não é à toa que, para exemplificar essa situação, De Biasi recorra justamente ao Castelo. 

Mais uma vez encontramos a expressão como se fossem textos. Se texto é, por um lado, 

algo publicado e impresso81 e se, por outro, é também “a ordem límpida de um objeto único e 

delimitado” (DE BIASI, 2010: 112), é natural que os manuscritos kafkianos, presos em sua 

grande maioria à sua condição de nascimento, permaneçam excluídos desse conceito. Tanto por 

Reuß (2005) quanto por De Biasi (2010) seria necessário, dessa maneira, recorrer à noção al-

ternativa do rascunho. Não é isso, porém, o que desejaríamos. Queremos insistir e falar em 

textos kafkianos, sem as aspas e sem o famoso condicional als ob. Para isso, sairemos à cata de 

mais um autor que diga o que sem ele talvez não pudéssemos dizer.82  

Em textos que, voilà, nada mais são que rascunhos divulgados postumamente, Mikhail 

Bakhtin desenvolve – contemporaneamente ao triunfo estruturalista no Ocidente – uma das pri-

meiras teorias da interdiscursividade. Suas reflexões a respeito do enunciado e do texto, apesar 

de permanecerem inconclusas, fornecem alguns parâmetros que nos permitirão sair do dilema 

de nomenclatura “texto ou rascunho?” e, enfim, partir para a análise de outro conceito bastante 

 
80 Recorde-se a expressão “um parto genuíno, [que] saiu de mim cobert[o] de imundície e muco”, a demandar um 

trabalho de limpeza para o qual “só eu tenho a mão” (KAFKA, 2014a: 301). Mas já antes da inspirada noite de 

22/09/1912, numa anotação de início de março de 1912, Kafka (2008c: 51; 2014a: 244) havia confessado: “Leio 

por alto alguns papéis velhos. [...] A infelicidade que se tem de suportar quando se interrompe um trabalho que só 

pode resultar quando feito num único fôlego [in ganzem Zug gelingen], e foi sempre isso o que até agora me 

aconteceu”. O sucesso – é isso que significa o verbo gelingen – resulta de uma escritura ejaculativa.  
81 V. De Biasi (2010: 39). Outra passagem que demonstra o mesmo ponto: “[u]ma vez lançada em livraria sob 

forma de livro, a obra entra no seu devir textual” (DE BIASI, 2010: 64; negrito nosso). 
82 Ao leitor amigo, mais água fresca da fonte: “Enfim, senhor e amigo meu – prossegui –, eu determino que o 

senhor D. Quixote há de permanecer sepultado nos seus arquivos de La Mancha até que o céu proporcione quem 

o adorne de tantas coisas que lhe faltam, pois eu me acho incapaz de as remediar, por minha insuficiência e poucas 

letras, e por ser de natureza poltrão e preguiçoso no andar à cata de autores que digam o que eu bem sei dizer sem 

eles” (SAAVEDRA, 2016: 33). 
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importante para o presente estudo: o de intertextualidade como marca da escrita kafkiana. Só 

então, munidos desses dois elementos óbveis da crítica, poderemos cometer o pecado de co-

mentar o autor.83  

 Partindo das anotações mais diretamente pertinentes a nosso caso – os apontamentos de 

1959-1961 publicados sob o título O texto na linguística, na filologia e em outras ciências 

humanas: um experimento de análise filosófica –, nota-se seu caráter rascunhado, entre outras 

razões, também por certa frouxidão conceitual. Há uma alternância irregular entre termos como 

texto, enunciado, discurso e obra, muitas vezes no mesmo parágrafo – o que pode advir da 

abrangência de matizes teóricos: o fundo é de inconfundível inspiração fenomenológica, mas a 

ele se sobrepõem outras camadas de reflexões linguísticas, filológicas, estilísticas, sociológicas, 

etc. Apesar disso, é possível delinear de maneira mais ou menos estável os contornos do con-

ceito de texto, ou melhor, delinear dois conceitos básicos de texto:  

1) por um lado, texto é sinônimo de totalidade semântica, uma espécie de decantado síg-

nico em forma oral ou escrita. Quando, por exemplo, Bakhtin (2016b: 100-101) escreve que a 

“linguística opera com texto, mas não com obra”, assim conclui: “as relações puramente lin-

guísticas [...] são relações do signo com o signo, e com os signos no âmbito do sistema da língua 

ou do texto (isto é, as relações sistêmicas ou lineares entre os signos)”. No mesmo sentido, o 

texto é algo que “compreende um número considerável de elementos naturais diversos, despro-

vidos de qualquer configuração semiótica”, entre os quais se encontram “a deterioração de um 

manuscrito, uma dicção ruim, etc.”, além de “elementos que podem ser chamados de técnicos 

(aspecto técnico do gráfico, da obra, etc.)”: uma materialidade puramente natural ou meramente 

tecnológica que é a substância condicional de sua reprodutibilidade mecânica em cópia manus-

crita e impressa (BAKHTIN, 2016b: 74). Ambos os aspectos – a materialidade semiótica e a 

assemiótica – não ultrapassam o sentido estruturalista do texto independente do contexto.  

2) Contra esse conceito autônomo, Bakhtin (2016b: 73) desenvolve, por outro lado, a 

noção do “texto como enunciado incluído na comunicação discursiva [...] de dado campo”. 

Marcado por seu local e hora de nascimento, ele passa a viver de uma singularidade particular 

na cadeia dos acontecimentos históricos, atado por relações dialógicas a outros textos igual-

mente singulares. Assim, o conceito deixa os estreitos laboratórios do linguista e adentra a vida, 

dotado de relação imediata com a realidade e com os sujeitos enunciadores. Tamanha é sua 

força vital que Bakhtin (2016b: 76) passa a denominar o pensamento nas ciências humanas um 

“encontro de dois textos”, e até mesmo a atitude humana se torna “um texto em potencial” 

 
83 Beba, caro leitor: Swift (2010: 223). 
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(BAKHTIN, 2016b: 78). Aqui também há um sistema, ou melhor, uma rede, mas não de signi-

ficado sígnico – decomponível e repetível –, mas de sentido real, concreto, ligado à situação 

comunicativa.84  

Essa identificação dos conceitos de texto e enunciado é tão forte que, a partir de determi-

nado momento, o segundo termo entra no lugar do primeiro, passando o autor a usá-lo de forma 

generalizada na maior parte dessas anotações. O que então se constrói, um misto de teoria lin-

guística e epistemologia das ciências humanas, se desenvolve a partir das premissas estabeleci-

das em outro “artigo” de Bakhtin, em que ele faz o “estudo dos tipos e formas de relações 

dialógicas entre os enunciados e das suas formas tipológicas” (BAKHTIN, 2016b: 79). Trata-

se do clássico Os gêneros do discurso. Levando em consideração a identidade genérica dos 

termos – texto, enunciado e até discurso –, seria conveniente esboçar mais alguns detalhes da 

teoria bakhtiana. 

    Se toda atividade humana se faz com linguagem, e a linguagem se emprega na forma 

de enunciados, urge estudá-los. Bakhtin (2016a: 11-12), que com esse silogismo começa seu 

texto, define enunciado com o auxílio de uma tríade: conteúdo temático, estilo de linguagem e 

construção composicional (i.e. o gênero). Esse esquema dialético se multiplica várias vezes 

dentro do texto e, como por espelhamentos, dá origem a outras tantas tríades análogas.85 Faz-

se presente também em outro momento, qual seja, na definição mais estrita das – assim intitu-

ladas – três peculiaridades constitutivas do enunciado.  Para Bakhtin (2016a: 29), os enunciados 

são, primeiramente, 

1) “definidos pela alternância dos sujeitos do discurso”, o que quer dizer que “têm como 

unidades da comunicação discursiva [...] antes de tudo limites absolutamente precisos”. Não se 

trata de limites convencionais, como aqueles que determinam a palavra enquanto unidade da 

língua, mas de limites reais – um termo ao qual Bakhtin (2016a) recorre insistentemente no 

sentido de ressaltar o caráter contextual de todo enunciado, seu contato imediato com a situação 

comunicativa. Não importa quão “silencioso que seja o ‘dixi’ percebido pelos ouvintes [como 

sinal] de que o falante conclui sua fala” (BAKHTIN, 2016a: 29), ele está lá como a moldura 

que dá estabilidade ao sentido e como o elemento capaz de “determinar imediatamente a posi-

ção responsiva do outro falante, isto é, de suscitar resposta” (BAKHTIN, 2016a: 33). Assim 

como a alternância possui suas muitas formas, assim também essa atitude responsiva, variando 

 
84 V. Bakhtin (2016a: 49-50). 
85 Não há como negar, por exemplo, que a descrição das funções da linguagem, inspirada em reflexões de Wilhelm 

von Humboldt e Karl Vossler, seja um espelhamento dessa primeira tríade. As funções a) de formação de pensa-

mento, b) expressiva e c) comunicativa nada mais são do que uma sua variante, se pensarmos que pensamento e 

conteúdo temático são o objeto (= conteúdo) da expressão estilística de um sujeito falante numa forma comunica-

tiva genérica importada de falas alheias, de outros sujeitos e destinatários. 
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da mudez de quem acata e cumpre uma ordem ao romance em 1000 páginas de quem desen-

volve um tópos da tradição literária. E essas diferenças de grau afetam a própria estrutura do 

enunciado. O estilo individual do autor de uma obra literária, por exemplo, reforça internamente 

as fronteiras externas, separando-a “das obras dos predecessores nas quais o autor se baseia, de 

outras obras da mesma corrente, das obras de correntes hostis combatidas pelo autor, etc.” 

(BAKHTIN, 2016a: 34). Tal espelhamento interno da alternância, por sua vez, se caracteriza 

como a segunda peculiaridade constitutivo de todo enunciado, i.e.,  

2) sua conclusibilidade específica. Ao contrário da palavra e da oração, cuja “conclusibi-

lidade de significado é de índole abstrata”, isto é, “acabamento do elemento”, o enunciado pos-

sui “o acabamento do conjunto” (BAKHTIN, 2016a: 46) – justamente porque possui autor, 

sendo palavra de alguém e para alguém.86 E aqui chegamos, enfim, à terceira peculiaridade 

constitutiva, qual seja,  

3) a relação do enunciado com o próprio falante e com os outros participantes da comu-

nicação discursiva. O sujeito enformador do objeto é informado pelo discurso dos outros. A 

minha palavra não é uma “forma neutra, lexicográfica” (BAKHTIN, 2016a: 52), uma vez que 

é sempre e antes de tudo palavra alheia. A experiência discursiva individual de qualquer pessoa 

“se desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos ou-

tros” (BAKHTIN, 2016a: 54). Dessa maneira, nenhum enunciado se basta a si mesmo, mas vive 

da transmissão de sentido e de autoridade. Isso implica não só o diálogo com o já-dito – a 

palavra que tomo emprestado ou à qual me refiro –, mas o endereçamento a alguém que ainda 

vai dizer: o convite à resposta cuja contrapartida interna é o desenho antecipado de um destina-

tário. “Em cada palavra há vozes às vezes infinitamente distantes [...] e vozes próximas”, afirma 

Bakhtin (2016b: 101) no texto anterior. E assim como o desejo de resposta em toda palavra dita 

“em nenhuma medida debilita as intenções puramente objetivas e investigatórias da palavra, a 

sua capacidade de concentrar-se em seu objeto” (BAKHTIN, 2016b: 106), assim também a 

assimilação do outro não enfraquece os limites do enunciado, sempre determinados pela alter-

nância dos sujeitos.  

Em resumo, a partir da perspectiva bakhtiniana, poderíamos definir enunciado como uma 

entidade da situação comunicativa composta de signos linguísticos (i.e. léxico e gramática) que 

tem: 1) um tema, seu elemento objetivo, cuja forma é definida por 2) um estilo individual de 

 
86 O enunciado é uma plenitude acabada, uma totalidade orgânica, composta de três elementos ou fatores: a) exau-

ribilidade semântico-objetal, b) projeto de discurso do falante, sua vontade de produzir sentido, e c) formas típicas 

de composição e acabamento de gênero. Ou seja: o enunciado é um conjunto de sentido concentrado num objeto, 

o qual se torna tema de um discurso individual do sujeito. Esse, porém, é emoldurado pelo discurso dos outros na 

forma típica do gênero e de seu estilo funcional. Dessa combinação surge essa entidade relativamente indepen-

dente, mas plena, a que damos o nome de texto. 
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autor, seu elemento subjetivo, alimentado, por sua vez, por 3) um estilo funcional e certas for-

mas composicionais tipificadas em gênero, cuja existência advém de enunciados anteriores e 

futuros de outros. E assim conseguimos dar ao texto seu contorno: a partir de limites externos 

– a alternância de falantes na moldura da comunicação – e a partir de limites internos – a ple-

nitude de conjunto (tema + estilo + gênero).  

Esse é o ponto central da nossa busca: a noção de limite. Com isso, podemos resumir 

nosso percurso até aqui e definitivamente dizer o que entenderemos quando falarmos de textos 

kafkianos:  

1) por texto, temos de entender texto editado e impresso. Vimos a partir das reflexões de 

Reuß (2005) e De Biasi (2010) que a publicação marca a fronteira entre o rascunho, ente ma-

nuscrito, e o texto, produto destilado em livro.87 Por mais que saibamos que o espólio kafkiano 

é, antes de tudo, uma enormidade de manuscritos e, portanto, de rascunhos, na medida em que 

os citamos a partir de suas edições críticas e traduções, ou seja, a partir de seu modo de exis-

tência tipografado “na sucessividade cronoespacial da linha” (DE BIASI, 2010: 84), temos de 

considerá-los textos.  

2) Por outro lado, para não cometer o erro de atribuir a Gutenberg a invenção do texto, e 

não da imprensa, devemos considerar os escritos em condição manuscrita já por si textos. E 

para isso, basta recorrermos à noção de limite, tal como acentuada por Bakhtin (2016a). Se o 

enunciado se define a partir de limites internos e externos, o texto – aqui concebido como rea-

lidade literal, gráfica, não meramente verbal – possui na coerência interna (temática, estilística, 

genérica, figurativa etc.) e em elementos materiais externos (o suporte, a pontuação, grafismos 

gerais etc.) os seus contornos.88 O que quer dizer que, ainda que citássemos os escritos kafkia-

nos a partir de seu espólio, poderíamos chamá-los de textos, uma vez que ali também restam 

evidentes as marcas delimitantes: não só a) externamente, graças ao salto de uma página a outra, 

às linhas vazias, aos traços transversais (Querstriche) entre as anotações, como também b) in-

ternamente, pela diferenciação de temas, figuras, gêneros textuais, modos narrativos etc. de 

uma entrada para outra.     

3) Entretanto, como a palavra alheia é o ponto de onde e para onde se fala, e como, dessa 

forma, o limite externo é antes de tudo o outro enunciado na cadeia discursiva, não podemos 

enclausurar os textos a partir dessas marcas fronteiriças. Esses limites precisam ser antes inter-

pretados como porosos, permitindo ou mesmo demandando o fluxo que faz de cada enunciado 

uma resposta que assimila o antecedente e prefigura o sucedente: somos filhos de Adão (bnei 

 
87 E, modernamente, i.e. pós-gutenberguianamente, publicação = impressão.  
88 Esses elementos externos são como o silencioso “‘dixi’ percebido pelos ouvintes [como sinal] de que o falante 

conclui sua fala” (BAKHTIN, 2016a: 29) e podem ser mais que mera “materialidade assemiótica” (BAKHTIN, 

2016b: 74). 
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adam), não o próprio. As implicações dessa tese bakhtiniana são evidentes: só o conjunto – o 

qual contemplaremos sempre a partir do primado do suporte – poderá dar segurança interpreta-

tiva (na tradução, no comentário) a cada item individual. O diálogo intertextual se torna, dessa 

maneira, um pressuposto da nossa análise. Tanto mais se levarmos em conta que esses frag-

mentos textuais permaneceram originalmente sem qualquer secção editorial entre si!  

4) E aqui, com o recurso a “fragmentos”, chegamos a um último ponto da presente seção. 

Mesmo sabendo o quanto, depois de Reuß (1995), esse termo tradicional da crítica e edição 

kafkianas pode ser enganador, faremos dele uso frequente – e não só dele, como também, para 

variar, de “segmento” e “versão”.89 Isso por duas razões, práticas e simples: 1) evitar repetições 

nauseantes da palavra texto e 2) por parecer natural ressaltar o elemento de incompletude diante 

das abundantes ruínas do K20. Leia-se nesses termos, porém, sempre a mesma definição, resu-

mida logo acima nos pontos 1 a 3.90   

 

2. O que é o intertextual (kafkiano)? 

 

“por mais inessencial que a princípio pareça, 

ela é a questão nuclear de toda a construção” 

(Kafka, Durante a construção da muralha da China)91 

 

A partir dos trabalhos citados na seção anterior, conseguimos chegar a uma noção opera-

cional de texto: um conjunto de sentido sem obrigatória forma definitiva, mas com limites cla-

ros, apesar de porosos. O termo abrange desde o rascunho manuscrito até a edição de última 

mão e, com sua elasticidade, poupa-nos de um lado a necessidade de cuidado escrupuloso na 

redação da tese e, de outro, o embaraço de, tendo definido A por A, escorregar aqui e acolá e 

chamá-lo de B ou C. Ao invés de desfilar um carnaval de conceitos (muitas vezes não tão) 

sinônimos – fragmento, segmento, rascunho, obra, escrito, anotação, entrada, versão, etc. –, 

falaremos na maior parte do tempo simplesmente em texto ou fragmento textual, tendo em 

mente sua unidade semântica interna (figuras, tema, modus narrandi, etc.) e seu contorno grá-

fico externo (o salto da linha em branco, o corte do traço transversal). Como bem dizia Ferdi-

nand de Saussure (1975: 120), um signo só é um na medida em que não é outro: “uma porção 

 
89 O fragmento – assim nos oporíamos a Roland Reuß – é aqui menos um conceito mereológico (a parte de um 

todo) do que um conceito imagético de inspiração etimológica: de frango, fregi, fractus vem fragmentum, i. É uma 

coisa partida, que já possui identidade por si e não carece da remissão à totalidade. Lembremos, enfim, que o 

próprio crítico editor escorrega em seu texto seminal de abertura da FKA: fala-se lá do “caráter inteiramente fra-

gmentário do espólio” kafkiano (REUSS, 1995: 16; negrito nosso).  
90 Igualmente, faremos uso casual de “obra”. Com isso, visamos meramente o conjunto das publicações e manus-

critos kafkianos, não uma totalidade aristotélica arrematada e perfeita. 
91 V. Kafka (2016: 78). 
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de sonoridade que, com exclusão do que precede e do que segue na cadeia falada, é significante 

de um certo conceito”.   

Porém, o valor de qualquer texto, como o de qualquer signo na língua, “depende do que 

está fora e em redor dele” (DE SAUSSURE, 1975: 135). É a cadeia discursiva, como vimos, 

que determina como e o que se pode falar em cada enunciado individual, e é por um corte 

operado nela que surge a entidade textual. Desse modo, nenhuma interpretação – termo sob o 

qual se abrigam a crítica, a tradução e, antes de tudo, a edição – pode prescindir do diálogo 

intertextual, principalmente quando, como no presente caso, o que resta são rascunhos em pre-

cária separação uns dos outros, partilhando explicitamente os mesmos elementos narrativos e o 

mesmo espaço no suporte. Por essa razão, gostaríamos de realizar um sobrevoo na paisagem da 

recente crítica, a qual se debruçou intensivamente sobre a questão da relação entre os textos 

kafkianos, para posteriormente percorrermos a pé a estrada do comentário.92 Tentaremos seguir 

a ordem cronológica de publicação dos trabalhos, que atravessam o período de 2002 a 2016 e 

têm como seu principal objeto os oito cadernos in-oitavo preenchidos entre 1916 e 1918. Tendo 

em vista a importância dos textos pertencentes a esse intervalo temporal para a prosa do Kon-

volut 1920 (K20), tanto em aspectos temáticos quanto genérico-narrativos – como já afirmou a 

crítica kafkiana93 –, seu estudo servirá também como antecipação do nosso comentário ou, para 

ficar na metáfora, há de pavimentar a estrada futura.   

Afinal, o que são esses cadernos in-oitavo (OH)?94 São um conjunto de oito cadernos 

escolares de cor azul-escuro e dimensões pequenas, cerca de 16,5 cm por 10 cm, contendo cada 

de 30 a 40 páginas, e que foram o quase exclusivo suporte de anotações pessoais de Kafka entre 

os referidos anos de 1916 e 1918.95 Depois do insucesso com a escrita do Processo – começado 

em 1914, abandonado em início de 1915 e redigido em QH depois desmanchados na costura e 

reordenados em Konvolute (cf. PASLEY, 1993c: 181) –, Kafka praticamente abre mão da lite-

ratura até o final de 1916, quando se inicia um novo ciclo produtivo. Dessa vez, porém, há essa 

mudança de mídia: ao invés de papéis largos ou cadernos amplos – como os QH nos quais desde 

1909 guarda majoritariamente sua diarística –, ele lança mão de um formato menor. Isso tem 

uma razão prática. Usando a pequena casa alugada pela irmã Ottla na Alchimistengasse de no-

vembro de 1916 até maio de 1917 como lugar de escrita, mas morando ele mesmo do outro lado 

 
92 Ao leitor amigo, Benjamin (2013b: 14). 
93 Cf. De Faria (2011: 15), Kleinwort (2010: 63) e Schütterle (2002: 247). 
94 Levando em conta a tese saussuriana, decerto não são cadernos in-quarto (Quarthefte, QH).  
95 São originalmente 12 cadernos restantes, quatro dos quais são usados para anotação de exercícios de hebraico 

(cf. SCHÜTTERLE, 2002: 34). Não custa lembrar que o quinto caderno, ele também, tem metade preenchida com 

vocabulário dessa língua. 
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do Moldava (cf. ALT, 2008: 492)96, fez-se necessário recorrer a um suporte facilmente trans-

portável. A essas mudanças correspondem outras igualmente relevantes do ponto de vista lite-

rário: a troca da pena de aço pelo lápis, por exemplo, que na opinião de Roland Reuß (2006: 3) 

radicaliza a experimentação literária, a qual, para outro crítico, já caracterizava os cadernos 

diarísticos como “laboratório” (ALT, 2008: 160).  

Por um lado, esse formato menor e menos determinado “aliviava [Kafka] pela primeira 

vez de todos os planos romanescos” (REUSS, 2006: 3). Isso significava evitar mais uma repe-

tição das pelo menos três tentativas frustrantes de escrita de um romance: o Desaparecido, em 

duas versões entre 1911 e 191297, e o Processo, entre agosto de 1914 e janeiro de 1915.98 Ao 

mesmo tempo, encolher o espaço de escrita favorecia um uso econômico da página em branco, 

o que quer dizer não somente o reaproveitamento de letras no momento da reescrita de palavras 

– “por exemplo, uma vírgula é usada para o primeiro traço da letra m [...] ou as letras que 

permanecem idênticas na sobrescrita não são reescritas” (SCHÜTTERLE, 2002: 248) –, mas 

também a restrição das anotações ao âmbito puramente literário, com evidente redução dos 

textos de caráter autobiográfico ou pessoal.99  

Por outro lado, e por uma questão de influência material sobre a fantasia à qual já nos 

referimos em nota anterior100, Kafka se vê estimulado a retomar um tipo textual com o qual 

começara a carreira literária: a kleine Prosa. É assim que, numa carta de 1912 ao então editor 

Ernst Rowohlt, o autor se referia à coletânea de textos que seria publicada com o nome de 

Betrachtung101; é assim também que chama, em missiva de julho de 1917 endereçada ao novo 

editor Kurt Wolff, o conjunto logo intitulado Ein Landarzt. Kleine Erzählungen102, mas inici-

almente subintitulado Neue Betrachtungen (cf. ALT, 2008: 494). O fôlego curto dos 18 textos 

de Contemplação de certa maneira ainda permanece, o que justifica o uso da mesma expressão, 

mas obviamente muito mudou nesses cinco anos: o escritor amadureceu, não veremos mais o 

tom lírico sobre temas tão metropolitanos, e, na concentração espacial desses manuscritos, os 

saltos entre páginas serão mais frequentes e as conexões entre textos, por sua vez, mais estreitas. 

Tal concentração espacial corresponde, na classificação elaborada por Renato de Faria 

(2011: 14), a duas fases de concentração temporal: quatro primeiros cadernos redigidos entre 

 
96 O mapa em Salfellner (2011: 362-363) dá uma ideia da longa distância. O número 34 é a casa de Ottla, o número 

33 é o apartamento alugado por Kafka de março de 1915 até março de 1917 e, por fim, o 35 é o apartamento que 

passa a ocupar desde essa data.  
97 V. Engel (2010a: 175). 
98 V. Kurze (2016: 23). 
99 Atente-se para o fato de que libertar-se do projeto romanesco, da grande literatura de inspiração goethiana, é 

prometer-se um futuro mais bem sucedido. Para além da sombra. 
100 Nota que fizemos no contexto do comentário escrito a respeito de Reuß (1995). 
101 Cf. Kafka (1999: 167): “aqui lhe apresento a prosa pequena que o senhor desejava ver; com certeza já rende 

um pequeno livro”. 
102 Cf. Kafka (2005: 304): “edição dessa prosa pequena”. 
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os últimos dias de novembro de 1916 e os últimos de abril de 1917, quatro cadernos restantes 

entre os primeiros dias de agosto de 1917 e os primeiros de maio de 1918.103 Esses dois ritmos 

de escrita – o primeiro mais intensivo (5 meses), o segundo mais distenso (9 meses) – corres-

pondem à dinâmica literária tipicamente kafkiana: um impulso inicial muito fértil ao qual su-

cede um tedioso marasmo, provocado por alguma crise intermediária.104 A crise é, nesse caso, 

de saúde: na noite de 12 a 13 de agosto de 1917, Kafka sofre de uma hemoptise, sintoma de 

uma tuberculose.105 O quinto caderno, no qual escreve nesse momento, é suspenso na metade 

(e depois reutilizado nos últimos anos de vida de Kafka para exercícios de hebraico), o sexto 

caderno é aberto na temporada no campo, em Zürau (que dura de 12 de setembro de 1917 a 30 

de abril de 1918). 106 A essa diferença em rendimento textual acrescenta-se ainda uma de gê-

nero: a partir do sétimo caderno, predominam textos de caráter aforístico e reflexivo, em preju-

ízo da fortuna narrativa dos seis primeiros. Por essa razão, o estudo de Annette Schütterle (2002: 

34-35), com o qual começaremos a revisão do intertexto kafkiano, exclui os dois últimos OH – 

o sétimo e o oitavo –, seguindo a separação que, como mostramos mais acima, caracteriza a 

edição crítica da KKA: OH A a F (essa é a nomenclatura da KKA, abandonada pela FKA em 

proveito da numeração) no primeiro volume dos Nachgelassene Schriften und Fragmente e OH 

F a G no segundo (onde está também o K20). Passemos à análise.  

O ponto central da pesquisa de Schütterle (2002) é dar atenção, numa época em que os 

OH ainda não haviam sido editados diplomaticamente, aos manuscritos e ir além do que a crítica 

até então costumava (e ainda costuma!) fazer: olhar para esses textos com uma visão meramente 

pautada pela completude e pelo fechamento. A autora, que após esse robusto trabalho pratica-

mente se desvaneceu dos meios acadêmicos107, queria estudar não só os muitos fragmentos à 

margem do mainstream crítico, mas também estudá-los intensivamente, no modo como resta-

vam sobre o suporte, incluindo dessa forma não só o elemento gráfico, mas também o icô-

nico.108 Um olhar microscópico, portanto, que em nada perdia, porém, da dimensão macroscó-

pica; afinal, a tese fundamental de Schütterle (2002: 69) era a de que “os cadernos in-oitavo 

 
103 O leitor acha essas informações de data respectivamente nos seguintes passagens: Pasley (1993b: 89), Pasley 

(1993b: 93) e Schillemeit (1992b: 48). 
104 É, por sinal, nesse mesmo esquema que Schillemeit (1992b: 86) classificará a escrita do K20: uma fase primeira 

de um mês responsável por 70% da produção e duas outras estendidas por 3 meses e 30% dos textos. 
105 V. o relato a Felice Bauer em Kafka (2015: 855), que Hans-Gerd Koch data de 7 de setembro, mas Pasley 

(1993b: 93) e Alt (2008: 453), de 9 de setembro.   
106 Cf. Alt (2008: 454; 469). 
107 Como também, mesmo sem tão robusto trabalho, gostaria de fazer o autor dessa frase. 
108 V. nota 75 em Schütterle (2002: 37), bem como Schütterle (2002: 69). O gráfico inclui elementos de léxico, 

retórica e sintaxe; o icônico, traços, rabiscos, marcações à margem, saltos de parágrafos, linhas e páginas vazias, 

desenhos. Para provar a relevância de considerar esses inúmeros tipos de risco, basta abrir um dos OH. O próprio 

Kafka, porém, numa carta a Felice Bauer de 14 de dezembro de 1916 – ou seja, logo no princípio da escrita do 

OH1 – deixa isso às claras: “Na minha casa [i.e. a de Ottla], debato-me com impossibilidades, as quais crio num 

dia para, no seguinte, riscá-las com dez vezes mais força do que foram criadas” (KAFKA, 2015: 846).  
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representariam uma trama textual complexa”. Por meio da leitura que acompanha o processo 

de escrita, seria possível desenrolar os paradigmas diacrônicos que comporiam a unidade dessa 

trama: “[o]s trechos do fluxo literário devem ser perspectivados entre si, e designados [devem 

ser] os padrões de coerência temática e as estruturas básicas dessa ‘textura’, gerados [ambos] 

no processo da réécriture” (SCHÜTTERLE, 2002: 37; negrito nosso).  

Antes de desenvolver essa tese, Schütterle (2002) recorre ao típico script da crítica kafki-

ana: definir o que para Kafka era o ato da escrita. Não nos estenderemos no assunto, tendo-o já 

abordado uma vez e considerando-o também um tema sempre futuro. Basta recorrermos a duas 

citações diarísticas do autor, ambas presentes no OH3, a primeira das quais data de 15 de no-

vembro de 1911:  

 

Certo é que tudo o que criei de antemão, mesmo com um bom pressentimento, palavra 

por palavra ou até de forma casual mas com palavras escolhidas, ao chegar à escriva-

ninha para tentar transcrevê-lo [beim Versuch des Niederschreibens], parece seco, fa-

lho, inamovível, um entrave a tudo o que está à volta, melindrado mas sobretudo la-

cunar [lückenhaft], ainda que nada da criação original tenha sido esquecido. Isso deve-

se em grande medida, naturalmente, ao facto de eu, libertado do papel, só ser capaz 

de criar algo com valor num momento de elevação [Erhebung], que temo mais do que 

desejo, ainda que o deseje muito, mas a abundância é tão grande que sou forçado a 

renunciar, a agarrar ao acaso e às cegas e a tirar qualquer coisa da corrente [aus der 

Strömung heraus], de tal maneira que estes ganhos, no momento da sua transcrição 

reflectida [beim überlegten Niederschreiben], nada são comparados com a plenitude 

em que viviam, são incapazes de gerar essa plenitude, sendo por isso maus e pertur-

badores, pois atraem sem proveito (KAFKA, 2014a: 153-4; 2014b, 195).  

 

Para além da relevantíssima questão do sublime aqui abordada – veja-se a oposição ver-

tical entre a criação in excelsis e a escrita como um movimento para baixo (nieder-) –, convém 

ressaltar outro ponto: a oposição horizontal entre a corrente criativa e a pesca arbitrária da es-

crita. O fluxo da inspiração, por ser uma realidade contínua, forma de certa maneira uma tota-

lidade fechada, concluída, perfeita; o texto assentado no papel, por sua vez, é algo seco, lacunar, 

fortuito. O modelo de sucesso literário é, para Kafka, a velha ficção do gênio romântico, mas 

sua auto-imagem como autor é composta a partir do autoflagelamento melancólico dessa figura 

inspirada.109 Esse corpo dilacerado aparece, por sua vez, numa citação anterior, de 5 de novem-

bro de 1911:  

 

A acrimónia que senti ontem à noite quando o Max lia, em casa do Baum, a minha 

pequena história sobre o automóvel. Estava fechado em mim mesmo, contra tudo e 

contra a história, com o queixo enterrado no peito. As frases desordenadas desta his-

tória, com lacunas [Lücken] onde seria possível enfiar as duas mãos; uma frase soa 

aguda, outra frase soa grave, conforme calha; uma frase esfrega-se na outra, como a 

língua num dente cariado ou postiço [...]. Explico-o a mim mesmo dizendo que tive 

pouco tempo e pouco sossego para fazer erguerem-se de dentro de mim todas as pos-

sibilidades do meu talento [die Möglichkeiten meines Talentes in ihrer Gänze]. Por 

esta razão, só surgem começos que se esboroam [abreißende Anfänge], começos que 

 
109 Gênio romântico, obra aristotélica. 
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se esboroam, por exemplo, ao longo de toda a história do automóvel. Se alguma vez 

conseguisse escrever uma coisa completa [ein größeres Ganzes], extensa, bem for-

mada do princípio ao fim, então a história nunca se poderia libertar de mim com um 

corte definitivo, e eu poderia assistir tranquilamente e de olhos abertos, como o pa-

rente consanguíneo de uma história saudável, à sua leitura em público; deste modo, 

porém, cada pequeno pedaço da história [jedes Stückchen der Geschichte] corre às 

voltas sem encontrar uma casa [heimatlos] e empurra-me na direcção oposta 

(KAFKA, 2014a: 139-140; 2014b: 177). 

 

Aqui também aparecem as duas dimensões da verticalidade e da horizontalidade, mas em 

ambas prevalece a destruição: por um lado, como começos arruinados que vêm abaixo; por 

outro, como loucos pedaços de história rumando sem pátria. E ao desejo de um corpo fechado, 

uma totalidade que dividiria o mesmo sangue com seu autor, opõe-se a realidade de um corpo 

esburacado, violado por mãos e línguas, desligado definitivamente do genitor.110  

No cenário desses dois passos, duas imagens se destacam: a corrente e o dente cariado. 

Uma caracteriza a esperança que Kafka põe em sua atividade literária: a de ser uma continui-

dade inteiriça, “bem formada do princípio ao fim” (KAFKA, 2014a: 140). O outro, porém, é o 

reflexo desesperador que vê sobre a superfície especular do papel – o de uma lacuna – e que ele 

tão bem contorna na figura (autodescritiva) do “pequeno habitante das ruínas” (KAFKA, 2014a: 

16). O escritor que se lê – muito frequentemente nos diários, também nessa Vorlesung do texto 

do automóvel – vê tudo menos uma obra, antes de tudo um canteiro.  

Com essa argumentação ambivalente – escrita como esperança, escrita como desespero – 

casa a tese marcante do estudioso Gerhard Neumann, levantada em 1982 e retomada também 

por Schütterle (2002) na sua fundamentação, de que escrever seria para Kafka como arrastar o 

processo, isto é, mantê-lo “de forma permanente no estágio inferior” (KAFKA, 2019: 195). 

Esse adiamento definiria “o envolvimento de Kafka com a escrita: usá-la decerto como auto-

expressão, mas sem a força normativa, como manu-‘escrita’ no caderno de rascunhos, mas não 

como ‘obra’ no ‘livro’” (NEUMANN, 2013: 83). Nesse contexto, há um lugar especial para os 

oitos OH, que são, na opinião de Neumann (2013: 85),  

 

modelos exemplares daquele fluxo literário [Schreibstrom] que se opõe às normas 

culturais da produção estética, da contínua reconexão e entretecedura da linguagem, 

as quais formam as estratégias exatamente contrárias ao desejo de perfecção que de-

termina o conceito clássico de obra. 

 

No processo entre a lei e o corpo, entre a norma da língua (e da tradição!) e a voz do 

indivíduo (e do escritor!), restaria somente um uso resistente – assim assumido ou não111 – da 

 
110 Assim como a narrativa de O Veredito é “como um parto genuíno, [que] saiu de mim coberta de imundície e 

muco” (KAFKA, 2014a: 301), essa história do automóvel sofreu o corte do cordão umbilical. Repetimos: curiosas 

fantasias – uma positiva, outra negativa – de maternidade textual.  
111 Veremos depois com a tese de Renato de Faria (2011) que, com os OH, e contra esse desespero de 1911, há 

definitivamente uma assunção e uma mobilização producente do fragmentário. Fragmento aqui é menos o conceito 
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palavra: a partir da sutura do corte. E, ao fim e ao cabo, “[ainda que] correndo tão frágil e 

descontinuamente o processo literário, no nível conteudístico e poetológico a escrita trata de 

um complexo temático delimitável – e, ao mesmo tempo, sempre de si mesma” (SCHÜT-

TERLE, 2002: 254; negrito nosso). A redação, frequentemente suspensa, revela paradigmas de 

coerência de vários níveis, provando que a escrita supostamente fragmentária – ao menos para 

a visão clássica do texto hermeticamente fechado, ou ao menos de um ponto de vista macros-

cópico – é microscopicamente amarrada e “inteiriça”.112 Para além da sutura do suporte – a 

linha que segura as folhas em caderno –, há aquela da retomada de figuras e temas, muitas vezes 

até mesmo da repetição literal de trechos e frases. Exemplos abundam: do pequeno habitante 

de ruínas, um personagem que atravessa seis versões diferentes em sequência no primeiro ca-

derno in-quarto, até as várias máscaras do Caçador Graco nos OH1, OH2, OH4 e no QH11.  

Demos nas últimas linhas dois exemplos: de suporte diferentes, de fases diferentes (1910 

e 1917, respectivamente). Não há por que não olhar para a produção inteira de Kafka como 

trabalhando a partir de um mesmo modelo de escrita: o da re-escrita.  

 

Réécriture como tal – à diferença dos ‘micro’-critérios mais pragmáticos como risco, 

inserção e substituição – é para ser definida somente a partir da repetição divergente 

[unterscheidenden Wiederholung] – no nível figural e temático bem como no que se 

refere à estratégia narrativa e à dimensão poetológica da escrita (SCHÜTTERLE, 

2002: 235). 

 

A interrupção, ao contrário do que pensava o Kafka dos primeiros anos de diário, não 

implica a perda da totalidade, mas abre a possibilidade de alcançá-la pelo caminho da repetição 

divergente, pelo resgate diferente do mesmo. A refiguração do anterior – muitas vezes, também 

prefiguração do posterior – cria uma “estrutura de rede temático-conteudística” (SCHÜT-

TERLE, 2002: 247), de complexos temáticos e constelações figurais, mas não só: também de 

constantes materiais. Assim resume Schütterle (2002: 248):  

 

Além de retomadas idênticas e reformuladas em nível de conteúdo e letra (figuras e 

seus atributos, nomes, constelações de diálogo e de ação [narrativa], formas de inter-

rogação e comportamento), há certos procedimentos literários que se repetem e uma 

maneira específica de lidar com o material, o qual não só tem o poder de influenciar 

o curso da escrita, mas também é usado ‘economicamente’”. 

 

 
mereológico cuja contrapartida é o todo (v. REUSS, 1995: 21) do que aquilo que resta quebrado (do lat. frango, 

fregi, fractum).  
112 São duas faces da mesma moeda: “as entreteceduras que vêm à tona pela interrupção da linearidade [...] têm a 

forma de sobre- e re-escritas” (SCHÜTTERLE, 2002: 137). O que de um lado é corte é, do outro, elo; o que aqui 

é risco, lá é restituição. 
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Apesar de notar a existência dessas constantes materiais – uma das quais é, com certeza, 

a onipresença do traço transversal como divisor das entradas113 –, a atenção de Schütterle (2002) 

se volta quase exclusivamente para as conexões figurais, que denomina os padrões de coerência 

(Kohärenzmuster). Por 150 páginas acompanhamos sua leitura atenta aos pormenores ínfimos 

e à costura temática dos textos. A relação entre eles é caracterizada com termos e expressões 

como por exemplo: a) cruzamento multidimensional, intrincamento figural; b) uma figura bá-

sica do OH1: a transformação do ser humano num bicho; c) a constelação figural de partida; d) 

a mesma constelação de pessoas; e) constelação temática básica; f) diálogo com dois interlocu-

tores como constelação de dois ou como uma estrutura comunicativa básica que várias vezes 

aparece nos OH; g) relação de parentesco temático; h) complexo temático; i) essa constelação 

situativa básica; j) um texto conectado com o complexo do Guardião da tumba (assim como 

também falará de complexo do Relatório, complexo do Caçador Graco, complexo da China 

etc.); k) um fio temático que se tornará visível na trama dos segmentos seguintes; l) remissões 

anafóricas e catafóricas.114 

 São frequentemente repetidos conceitos como constelação e complexo, bem como nomes 

compostos a partir de Grund- (base, fundamento) e verbos em ver- (prefixo que frequentemente 

indica um desvio). A ideia que se faz, não só a partir desse vocabulário, mas principalmente das 

leituras da fortuna kafkiana, é a necessidade de se contemplar o conjunto, abandonando de vez 

a herança brodiana de dar aos elementos uma autonomia inexistente (pela inserção de título, 

pelo recorte editorial na publicação em coletânea, pela exegese textual individual, alheia às 

 
113 O Querstrich que cobre a página de um lado a outro é frequentemente notado pela autora e “sinaliza um corte 

no processo da escrita” (SCHÜTTERLE, 2002: 88), após o qual muitas vezes “recomeça o fluxo literário com um 

outro acesso, novamente narrativo, à temática até então desenvolvida” (SCHÜTTERLE, 2002: 81). Mesmo quando 

nota os ornamentos nos traços transversais do OH5, Schütterle (2002: 223) insiste que eles continuam sendo “sinal 

e vestígio de um fluxo literário constantemente interrompido e das pausas na escrita daí resultantes”. O resultado 

de sua maior frequência nesse OH é o de atomizar a escrita, de torná-la mais parcelada (cf. SCHÜTTERLE, 2002: 

205), mas sua função seria meramente a de servir como cancela. Nem mesmo a presença muito curiosa desses 

traços para marcar, no lugar das aspas, a troca de interlocutor numa entrevista ao Caçador Graco constante do 

OH4, merece mais que uma nota de pé de página, a indicar o seu desaparecimento no texto editado da KKA. Malte 

Kleinwort (2010), assim veremos, argumenta que o traço transversal tem, porém, uma função de libertação: é o 

limite que impulsiona um começo, não um mero sinal de fim – função afim àquela levantada por Christian Kurze 

(2016) noutro contexto: a de estribo.  
114 “mehrdimensionale Verschränkung”, “figurale Verzahnung” (SCHÜTTERLE, 2002: 85); “eine Grundfigur des 

Oktavheftes A [...]: die Verwandlung des Menschen in ein Tier” (SCHÜTTERLE, 2002: 87-88); “die figurale 

Ausgangskonstellation” (SCHÜTTERLE, 2002: 92); “dieselbe Personenkonstellation” (SCHÜTTERLE, 2002: 

101-102); “thematische Grundkonstellation” (SCHÜTTERLE, 2002: 103); “Dialog mit zwei Gesprächspartnern”, 

“Zweierkonstellationen” (SCHÜTTERLE, 2002: 104); “eine kommunikative Grundstruktur, die in den 

Oktavheften mehrfach vorkommt” (SCHÜTTERLE, 2002: 225); “thematisches Verwandtschaftsverhältnis” 

(SCHÜTTERLE, 2002: 105); “thematischer Komplex” (SCHÜTTERLE, 2002: 140); “diese situative 

Grundkonstellation” (SCHÜTTERLE, 2002: 158); “ist dieser Text mit dem Gruftwächter-Komplex verkoppelt” 

(SCHÜTTERLE, 2002: 167); “ein thematischer Faden, der im Geflecht der folgenden Segmente noch mehrmals 

sichtbar werden wird” (SCHÜTTERLE, 2002: 216); “anaphorische und kataphorische Verweisungen” 

(SCHÜTTERLE, 2002: 234). 
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relações manuscritas etc.). Daremos um exemplo da análise de Schütterle (2002), expandindo-

o também no interesse de nossa reflexão.  

 

a. Curto excurso sobre a fórmula 

 

Foi Guimarães Rosa quem, por assim dizer, deu o pontapé inicial para a presente pes-

quisa.115 O que originalmente pretendia ser um estudo acerca da influência do sempre soturno 

Kafka sobre o escritor brasileiro, esse arco-íris de otimismo existencial, acabou – precisamente 

no final de 2017, logo após a primeira Kafkiana na UFRJ – por se tornar uma tradução comen-

tada do primeiro. À época da transição, foi um trecho de Aletria e hermenêutica, o primeiro 

prefácio de Tutameia, que nos chamou a atenção para um fenômeno que, aos poucos e a partir 

das várias leituras que compõem esse capítulo, se nos afigurou central na obra do autor tcheco. 

Vejamos a tal passagem, que cito aqui em sua inteireza:  

 

Siga-se, para ver, o conhecidíssimo figurante, que anda pela rua, empurrando 

sua carrocinha de pão, quando alguém lhe grita: – “Manuel, corre a Niterói, tua mu-

lher está feito louca, tua casa está pegando fogo!...” Larga o herói a carrocinha, corre, 

vôa, vai, toma a barca, atravessa a Baía quase… e exclama: – “Que diabo! eu não 

me chamo Manuel, não moro em Niterói, não sou casado e não tenho casa…” 

Agora, ponha-se em frio exame a estorieta, sangrada de todo burlesco, e tem-

se uma fórmula à Kafka, o esqueleto algébrico ou tema nuclear de um romance kaf-

kaesco por ora não ainda escrito.  (ROSA, 2009: 30)  

 

Para além da semelhança topológica, interessou-nos essa “fórmula à Kafka”: a possibili-

dade de reduzir o romance kafkiano a uma anedota. Essa relação em mão dupla intuída por 

Rosa – destilar a prosa romanesca, expandir a prosa pequena – fundamenta a visão de vários 

críticos. Assim é que, para Jacques Derrida (1992: 213), Diante da lei e o Processo “se tornam 

uma interpretação metonímica um do outro”, ambos com o mesmo conteúdo, diversamente en-

quadrado. De maneira similar, proporá Ulrich Stadler (2007: 168) a leitura de Uma mensagem 

imperial como “uma formação substitutiva do texto em prosa Durante a construção da muralha 

da China”, i.e., uma realização do mesmo por re-produção. Distante não está a própria Schüt-

terle (2002: 151) – que, à diferença dos outros dois, parte do manuscrito e suas relações, não da 

herança brodiana – quando afirma que, “[n]o contexto do complexo da China, esse segmento 

 
115  Por mais estranho que seja, caro leitor, abruptamente interromper essa tese para uma confissão acerca de sua 

origem, em breve será evidente a relevância do gesto.  
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textual [i.e. Uma mensagem imperial] pode ser lido como ‘cristalização’ da temática lá desen-

volvida”. O cristal, mais que remeter ou substituir, concentra e enrijece: “o esqueleto algébrico 

ou tema nuclear”.116 

O recurso à fórmula, porém, é mais que uma suposição teórica: é uma realidade materi-

almente experimentável na leitura dos QH, dos OH e do Konvolut 1920. Mais do que revelar a 

autofagocitose e a ruminação da prosa kafkiana, a constante remissão dos textos entre si via 

complexos figurativo-temáticos e via formulações léxico-sintáticas traz à tona o quanto o autor 

escreve a partir de esquemas e estruturas mais ou menos fixos, mais ou menos dinâmicos. A 

repetição divergente se opera ou por a) conservação dos elementos e alteração do seu arranjo 

ou por b) alteração dos elementos e conservação do arranjo. Em certo momento, porém, durante 

a construção da muralha da China, esse modelo se patenteia metapoeticamente, numa espécie 

de metafórmula. 

Como se sabe, a Mensagem imperial foi publicada como texto autônomo em 1920 na 

coletânea Um médico rural, mas fazia originalmente parte da redação do (depois assim intitu-

lado) fragmento Durante a construção da muralha da China. Nesse contexto original, ela é 

apresentada como “uma lenda que expressa bem essa relação” entre imperador e seu povo 

(KAFKA, 2008a: 76), portanto, como uma parábola, um recurso metafórico, um texto remis-

sivo. O conteúdo já é sabido: um imperador manda uma mensagem ao ouvinte-leitor, seu súdito, 

e o texto encena a passagem infinita desse mensageiro – “um homem forte, incansável, um 

nadador sem igual” (KAFKA, 2008a: 79) – por camadas e camadas de palácio, através dos 

séculos, sem que nunca chegue nesse além onde, à janela, sonhando, está o receptor. Essa des-

mobilização do modelo de todo ato de comunicação verbal (cf. JAKOBSON, 2005: 123) – o 

destinatário, afinal, não recebe a mensagem enviada – tem um detalhe curioso: a mensagem não 

tem conteúdo. Não o afirmamos porque o leitor, na verdade, não sabe do que se trata, mas 

porque o autor explicitamente exclui qualquer intenção (sua, inclusive) de conferir sentido à 

mensagem. Afinal, na folha 20r do caderno, sobrescrito ao trecho que Modesto Carone traduz 

como “e muito menos com a mensagem de um morto” (KAFKA, 2016: 87), Kafka (2008a: 80) 

sugere em algum momento uma variante, em seguida riscada: “mit der Botschaft, dass”, “com 

a mensagem de que”. No lugar do conteúdo, permanece o risco, ou melhor, “um lugar vazio” 

(SCHÜTTERLE, 2002: 153).  

 
116 Poderíamos acrescentar a essa sequência de críticos o próprio Malte Kleinwort (2010: 65), que fala da “revisão 

literária” entre textos de Kafka nos moldes de uma relação de eco com matriz. Assim, além de Durante a constru-

ção da muralha da China e O brasão da cidade, ele conecta Na galeria e Primeira dor, bem como o Relatório de 

Rotpeter e as Investigações de um cão, tomando como fundamento a tese de André Topia (1984) sobre intertextu-

alidade em James Joyce. Acontece, porém, que em Topia (1984) o eco e a matriz não são análogos de uma relação, 

mas justamente dois modos diferentes de intertextualidade no Ulysses. Kleinwort, portanto, deslê o crítico ante-

cessor. 
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Schütterle (2002: 154) logo interpreta o trecho: “[a] mensagem é o imperador” e “na si-

tuação da espera e do sonho ela já chegou, desde sempre”. A nós – como a Kafka – não interessa 

o sentido da mensagem, mas muito mais seu vazio, o fato de que resta vazia no manuscrito. 

Mas não só essa mensagem imperial. Mais à frente, num trecho que a tradução de Carone 

omite117, conta-se a chegada (atrasada em 30 anos!) da notícia da construção da muralha, acon-

tecimento situado pelo narrador na sua infância. “Ela é transmitida”, assim resume bem Schüt-

terle (2002: 158), “- nessa configuração narrativa diferente da lenda, onde só se diz a respeito 

do mensageiro que ele seria ‘um nadador sem igual’ (KKA NS I 351) – por um ‘barqueiro’ 

(KKA NS I 356) que, como o Caçador Graco, chega numa ‘barca’ (idem)”. A transmissão da 

mensagem se dá, porém, sem linguagem verbal; o que é relatado é uma sequência de gestos: o 

barqueiro assopra algo ao pé do ouvido do pai e o abraça, o pai parece não acreditar na notícia, 

o barqueiro tenta insistir na verdade, o pai desacreditado, o barqueiro quase rasga passional-

mente a roupa do peito118, o pai calado, e o outro vai embora (cf. KAFKA, 2008a: 107). O 

próprio narrador não se lembra das palavras com que o pai, depois, transmite em casa a notícia 

aos seus, esforça-se então para reproduzir a letra do que foi ouvido e escreve: “Meu pai então 

falou assim:”. O que se segue – 11 curtas linhas sobre o barqueiro estrangeiro e o assalto de 

demônios ao palácio do imperador, bem como sua decisão de construir uma grande muralha – 

constitui o cerne do fragmento escrito logo em seguida e depois publicado sob o título de Uma 

folha antiga; essa fala, porém, está riscada, “de modo que após os dois-pontos anunciadores 

permanece um lugar vazio, no qual está presente a razão para a construção da muralha, [razão] 

que escapa a toda e qualquer formulação” (SCHÜTTERLE, 2002: 158). 

Aqui, portanto, também a mensagem resta sem conteúdo: mera transmissão, codificada 

em gestos, entre um emissor (o forasteiro, mas também o narrador) e um receptor (o pai do 

narrador, mas também o seu leitor). A fórmula do lugar vazio – Leerstelle – continua sua pere-

grinação transtextual no caderno e reaparece logo depois do texto que, no manuscrito, possui o 

nome de Ein altes Blatt aus China: Uma folha antiga da China. Encerrado abruptamente na 

folha 31v, ele é seguido por outro fragmento de poucas linhas e separado por dois traços contí-

nuos, o qual traduzo a seguir a partir de Kafka (2008a: 127): 

 

____________________________________________________________________ 

Essa tradução (talvez demasiado europeizante) de algumas folhas manuscritas chine-

sas pôs-nos -lhe à disposição um amigo da Aktion. É um fragmento. Esperança não há 

de que sua continuação possa ser encontrada.  

 
117 A tradução de Bruno Berlendis dos Fragmentos chineses omite apenas o final desse trecho. Cf. o texto no link 

https://en.calameo.com/read/005683552d10ba5a90e39 (acesso em 19/01/2021). 
118 O sumo sacerdote rasga suas vestes no mesmo ato de desespero quando escuta de Jesus a blasfêmia de que ele 

seria o Cristo (cf. Mc 14, 64). Quéreas faz o mesmo quando descobre, na Babilônia, que Calírroe lhe foi tirada (v. 

CÁRITON DE AFRODÍSIAS, 2020: 145). 

https://en.calameo.com/read/005683552d10ba5a90e39
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<   > 

Aqui seguem ainda algumas páginas que, porém, estão muito danificadas para que 

algo definido pudesse ser obtido delas.119  

____________________________________________________________________ 

 

Este texto, que é mais uma das variantes textuais sobre o mesmo tema, dá sequência às 

narrativas em primeira pessoa de Durante a construção da muralha da China e Uma folha 

antiga da China: no primeiro caso, assumida por uma espécie de historiador etnográfico 

(KAFKA, 2008a: 64); no segundo, por um sapateiro preocupado com sua nação. Nesse terceiro 

caso, porém, a persona do narrador é a de um editor distanciado – a ponto de notar o caráter 

domesticador da tradução –, mas o que ele edita é meramente contornado e stricto sensu não 

existe. Por mais que pudéssemos interpretar esse segmento como um tipo de prefácio (elaborado 

a posteriori) do antes redigido, uma vez que essas ‘folhas manuscritas muito danificadas’ po-

dem qualificá-lo também120, o que temos diante dos olhos é simplesmente um espaço em 

branco, um lugar vazio, uma fórmula, aqui graficamente presente no intervalo entre os dois 

colchetes angulares. A mensagem se transmite, mas sem conteúdo: é pura forma.  

Saltando de suporte, essa figura da mensagem vazia – uma fórmula da fórmula – volta a 

aparecer cerca de cinco meses depois no último dos fragmentos sobre o Caçador Graco. Carac-

terística mais chamativa desse texto é o uso dos traços transversais no lugar das aspas, conforme 

mencionado anteriormente em nota, mas igualmente interessante é o recurso à entrevista para 

explorar essa figura liminar e o tema da “morte danificada” (DE FARIA, 2011: 26). Isso porque 

a conversa toma tons informais em determinados momentos e ganha, com isso, em proximidade 

com o leitor. No diálogo que se constrói entre o estrangeiro visitante e o habitante da barca 

carôntica – estrutura dialógica que voltará a se repetir na segunda das versões do Relatório do 

macaco Rotpeter (v. KAFKA, 2008b: 87ss.) –, surgem a seguinte fala e sua réplica:   

 

Graco, um pedido. Diga-me primeiro, breve mas coerentemente, como a coisa qual é 

a sua real situação. Para dizer a verdade: não o sei. Pra você se trata naturalmente de 

coisas óbvias, e você pressupõe, como é seu jeito, que o mundo todo tenha conheci-

mento delas. Mas agora, na curta vida humana – pois a vida é curta Graco tente en-

tender isso – nessa curta vida, dizia, a gente está sempre com as mãos na massa para 

criar a si mesmo e a família. Por mais interessante que o caçador Graco seja – isso é 

convicção não adulação – a gente não tem tempo de pensar nele, se informar acerca 

dele ou de se preocupar com ele. Talvez no leito de morte, como seu [patrono] ham-

burguense, não sei decerto. Ali talvez o homem industrioso tenha pela primeira vez 

tempo de se espreguiçar e pelos pensamentos ociosos passeia então o verde caçador 

Graco. Fora isso, como eu disse: não sabia nada de você, por conta de negócios estou 

 
119 Obviamente, não posso – nem convém – representar todos os movimentos da escrita em minha tradução (este-

nografia, restituição do riscado, localização do sobrescrito etc.). Além da dificuldade de traduzir certas variações, 

vejo-me limitado a um editor de texto não especializado. Para o que tenciono mostrar, basta o que fizemos. Em 

nossa opinião, a versão oferecida por de Faria (2011: 32) se equivoca ao traduzir Aktion por “ação”, uma vez que 

o referente imediato parece ser a revista expressionista Die Aktion, que Kafka conhecia e lia.  
120 Assim pensam Schütterle (2002: 161), por exemplo, e Renato de Faria (2011: 32).  
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aqui no porto, vi a barca, a prancha restava reta pronta, eu atravessei – mas agora 

gostaria de saber algo coerente [im Zusammenhang] a seu respeito. 

__________________________________________________________ 

Ah, coerente! As velhas, velhas histórias. Todos os livros estão cheios disso, em todas 

as escolas os professores o pintam no quadro, a [ama]mãe sonha com isso enquanto a 

criança bebe de seu seio, – é o sussurro nos abraços, [O]os comerciantes o dizem a 

seus compradores, os compradores aos comerciantes, os soldados o cantam durante a 

marcha[nd], o pregador o brada para a assembleia, [esc]poetas historiadores observam 

de boca aberta em sua sala o que ocorreu há muito e o descrevem ininterruptamente, 

no jornal está estampado e o povo o leva de mão a mão, o telef[one]afe foi inventado 

para que a história isso desse volta na Terra mais rapidamente, é escavado de cidades 

enterradas e o elevador corre com isso até o topo dos arranha-céus, [O]os passageiros 

dos trens bradam o espalham das janelas pelos países que atravessam, mas já antes os 

selvagem uivam-no na direção deles, pode-se lê-lo nas estrelas e as águas os lagos 

carregam sua imagem especular, os rios o levam das montanhas e a neve o espalha 

novamente sobre os cumes.  

e você, homem, fica sentado aqui e me pergunta pela coerência. Você deve ter tido 

uma juventude especialmente decadente (KAFKA, 2008b: 59-67).121  

 

É impossível o relato coerente, amarrado contextualmente, da vida de Graco – de modo 

que posteriormente o entrevistador tem de recorrer, inclusive, a perguntas curtas e diretas. E 

apesar disso, essas “velhas, velhas histórias” atravessam o tempo, o espaço e até mesmo a na-

tureza. Do que se trataria, qual o seu conteúdo, não sabemos. O máximo que a fala de Graco 

permite apreender são os dêiticos davon e es: “isso”.122 Ao fim e ao cabo, o texto encena uma 

cadeia de transmissão do vazio, de maneira análoga à “natação” do mensageiro imperial – cô-

modos, escadas, pátios, cômodos, escadas, pátios, etc. – e à gestualidade oca do barqueiro e seu 

interlocutor.123 Para Schütterle (2002: 181), aqui também não se pode falar de comunicação em 

senso estrito, porque falta intencionalidade. Não só isso: falta mensagem e falta destinatário. 

Neste trecho, o que se comunica são somente canais; ninguém sabe quem mandou o quê para 

quem.   

O silêncio a respeito do conteúdo da mensagem – nesse último caso, ainda mais radicali-

zado – aparece em outros momentos dos OH. Assim é que, por exemplo, Schütterle (2002: 84) 

nota o lugar vazio no final da Narrativa do avô, texto pertencente ao complexo do Guarda da 

tumba, mas que antecipa detalhes do complexo do Caçador Graco. O personagem principal, 

 
121 Traduzo o mais próximo da pontuação original e não intervenho, mesmo quando isso faça tropeçar a leitura. 

Em colchetes estão os trechos sobrescritos, com exceção da palavra “patrono”, sublinhada, que acrescento para 

tornar mais clara a figura do hamburguês. Cabe notar também que o trecho que vai de “a [ama]mãe” até “sobre os 

cumes.” está riscado com riscos transversais, de modo que restaria, como texto final, o seguinte: “Todos os livros 

estão cheios disso, em todas as escolas os professores o pintam no quadro, e você, homem, fica sentado aqui e me 

pergunta pela coerência. Você deve ter tido uma juventude especialmente decadente.” O salto de parágrafo entre 

“sobre os cumes.” e “e você” mesmo sem a linha ter sido completada, aliado à redação da conjunção “e” em 

minúscula, reforça essa tese.  
122 Dêiticos, dedos: um sinal que aponta, nada mais. 
123 Há coincidência até de pequenos detalhes. Veja-se um exemplo: esse isso transmitido a respeito de Graco “é o 

sussurro nos abraços” (KAFKA, 2008b: 64); a conversa do barqueiro com o pai do narrador no texto chinês começa 

assim: “[n]o meio [do barranco] se encontraram, o barqueiro sussurrou algo no ouvido do meu pai; para se apro-

ximar bem dele, abraçou-o” (KAFKA, 2008a: 107). 
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então um jovem entregador de leite, depois de recebido pelo guarda do mausoléu, assim relata 

o que faz: “Infelizmente, por conta da amistosa abordagem, me tornei um pouco presunçoso 

atrevido e disse:”, trecho a que se segue um curto traço transversal e uma nova entrada narrativa 

pertencente ao ciclo de Graco, No sótão.124 No momento em que a voz se faria ouvir, ela é 

interrompida bruscamente – e resta um vazio.  

Para além dessa fórmula da mensagem sem conteúdo, há outros tantos casos de transmis-

são de figuras, muitas vezes por meros deslocamentos de ênfase. Nesse mesmo contexto do 

OH1, Schütterle (2002: 87) refere, por exemplo, como a relação de Hans – o garoto que é pro-

tagonista de No sótão – com seu pai se torna no texto seguinte – assim reza o incipit: “A desa-

vença que existia desde a morte da mãe entre desde sempre entre Hans e seu pai” (KAFKA, 

2006a: 52) – o motivo central da narrativa. O advogado, por sua vez, que era genitor de Hans 

no primeiro texto, passa, no segundo, a assumir a função de mediador na causa da herança após 

a morte paterna. A sua carta, comunicando o falecimento do testador, Hans recebe-a “atrás da 

vitrine [Ladenfenster]”, de onde “olha na chuva para a praça central da pequena cidadezinha 

rural” (KAFKA, 2006: 55). O mesmo lugar será depois ocupado não só pelo sonhador destina-

tário da Mensagem imperial, mas também pelo imperador de Uma folha antiga da China, o 

qual “permanecia [...] junto à janela e olhava cabisbaixo para a agitação diante de seu castelo” 

(KAFKA, 2008a: 124).125 Et sic in nova corpora mutatas formas dixit poeta…126 

Há um mar de outras conexões estudadas por Schütterle (2002). Com o exposto, acredi-

tamos ter ficado claro como esse trânsito figurativo funciona: como uma fórmula, uma estrutura 

sobre a qual se opera um arranjo (re)combinatório dos elementos. Em suma, basta dizer que a 

literatura kafkiana – manuscrita sobre cadernos in-quarto, in-oitavo e inúmeras folhas avulsas 

– é marcadamente formulaica: existe, afinal de contas, uma fórmula à Kafka, ou melhor, várias 

fórmulas kafkianas.127 Agora devemos dar um passo adiante rumo a outro pesquisador, o qual 

permanece na senda aberta por Schütterle (2002), mas avança noutro sentido. Como veremos, 

(quase) todos os críticos kafkianos contemplados na presente seção vão partir desse mesmo 

 
124 O sótão como cenário, por sua vez, remete diretamente ao Processo, especificamente ao capítulo sobre os 

cartórios. Na própria Narrativa do avô, Schütterle (2002: 83) percebe uma singela remissão ao guardião da lei, 

personagem de outro capítulo: Na catedral. 
125 E o narrador afirma que sua sapataria estava “na praça diante do palácio imperial” (KAFKA, 2008a: 112), o 

que significa que o imperador à janela olhava para a praça.  
126 Ao leitor amigo, mais água fresca: Ovídio (2019: 42).  
127 Aqui devemos fazer uma nota para esclarecer que o título de fórmula é outorga nossa. Schütterle (2002) dá à 

retomada outros nomes, como vimos mais acima. Até mesmo essa sequência de mensagens vazias, conforme aqui 

a expusemos como fórmula da fórmula, é nossa contribuição. A autora, decerto, recorre sempre ao mesmo termo 

– Leerstelle –, mas não estuda esse complexo por conta própria como aqui o fizemos.  
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trabalho, fundear suas análises no mesmo terreno – os OH – e reforçar a tese da intertextuali-

dade figurativo-verbal, sendo, por isso, sempre necessário contemplar o conjunto. Passemos ao 

próximo tópico declarando aqui o…  

 

[Fim do excurso] 

 

Apesar de breve, a tese de Renato de Faria (2011), defendida há já uma década, constitui 

um marco na kafkiana brasileira. O diferencial de sua abordagem, para além de investigar e 

pleitear um Kafka historicamente antenado durante a Grande Guerra – uma novidade até mesmo 

dentro da Germanística de língua alemã –, é aplicar o que a crítica tradicionalmente afirmou a 

respeito do temático na obra kafkiana (a onipresença de limiares, a deformação de categorias e 

tipos ontológicos etc.) sobre a sua forma. Não dista muito do que se propõe – e não exatamente 

realiza – Ulrich Stadler (2007: 167; 171), pelo deslocamento da interpretação do sentido alegó-

rico à função (con)textual. Com uma diferença, porém: De Faria (2011) parte da FKA e, por-

tanto, do que se tem de mais recente. Com essa tese, a crítica nacional conseguiu, finalmente, 

escapar do disco agarrado, do eterno looping de um Kafka temático com voz de Brod. 

O argumento central do autor é que, na dinâmica mais ou menos previsível dos ciclos 

literários do Kafka maduro – escrita inspirada, crise, intervalo sem escrita128 –, há uma ruptura, 

ou melhor, uma segunda ruptura fundamental. Depois do “parto genuíno” (KAFKA, 2014a: 

301) do Veredito em setembro de 1912, que inaugura seu sucesso e sua maturidade na literatura, 

há com a redação dos primeiros OH no final de 1916 um novo momento igualmente marcante. 

Fatigado por fracassos pessoais na própria literatura (dois romances incompletos) e junto à edi-

tora (algumas publicações insucedidas) e talvez motivado pela crise da Monarquia austríaca, 

Kafka lança mão de uma nova estratégia que se configurará como reviravolta formal na sua 

obra: “irá superá-lo [i.e. o fracasso] não ao lhe resistir, não ao ceder à sedução de uma falsa 

inteireza [...]; mas ao levar este caráter quebradiço, fragmentário mais fundo para dentro da 

forma” (DE FARIA, 2011: 20). Ao invés de buscar uma totalidade plena e contínua com seus 

textos, o autor tomará o fragmentário como ponto de partida e, espelhando-se em seus tempos 

sombrios, assumir a decomposição como princípio poético.129 

 
128 De Faria (2011: 12) divide a obra kafkiana em seis ciclos: “escritos produzidos entre setembro de 1912 e janeiro 

de 1913 (primeiro ciclo); escritos produzidos entre agosto de 1914 e janeiro de 1915 (segundo ciclo); escritos 

produzidos entre novembro de 1916 e maio de 1918 (terceiro ciclo); escritos produzidos entre agosto e dezembro 

de 1920 (quarto ciclo); escritos produzidos entre fevereiro e dezembro de 1922 (quinto ciclo); e, por fim, escritos 

produzidos entre novembro de 1923 e abril de 1924 (sexto ciclo)”.  
129 Não espanta que, como afirma De Faria (2011: 130), aquelas lamentações que referimos mais acima a partir de 

duas anotações diarísticas de novembro de 1911 não se façam mais ouvir com tanta frequência, “dando lugar a 

comentários nitidamente mais distanciados e sóbrios”. Um exemplo elencado pelo estudioso (cf. DE FARIA, 2011: 

131): “was ich berühre, zerfällt” (“o que tanjo esboroa”), anota Kafka laconicamente no OH5.  
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A partir dessa manobra formal – aceitar que todo e qualquer acabamento é impossível e 

internalizar essa impossibilidade –, desencadeia-se uma série de mudanças formais e temáticas 

na escrita. O primeiro capítulo da tese elenca muito bem algumas consequências, que enume-

ramos a seguir: 1) “uma forte inclinação para o que o próprio escritor chamará de ‘prosa pe-

quena’ (‘kleine Prosa’)” (DE FARIA, 2011: 38). É significativo que entre novembro de 1916 e 

dezembro de 1920, tempo em que são escritos os oito OH e as 51 folhas do Konvolut 1920, não 

haja um projeto romanesco sequer. O malogro do Desaparecido (em duas versões) e do Pro-

cesso acarreta, ao menos nos indica o espólio, a aceitação temporária de que não é no romance 

que vai se afirmar.130 Sua contrapartida é, naturalmente, o recurso a outras formas de literatura 

mais breves, de menor fôlego: num primeiro momento, até ao drama, mas depois majoritaria-

mente à narrativa novelesca e contística e a outras peças de prosa pequena dificilmente classi-

ficáveis.131 2) A deformação radical das coordenadas espaciais e temporais, trazendo a lume 

“um mundo da desmedida”, sem limites claros (DE FARIA, 2011: 42). Um exemplo claro desse 

tópico é a narrativa breve de A próxima aldeia. 3) A “assombrosa invasão de seres de contornos 

mal definidos, ou seja, de seres cujos limites (‘Grenzen’) também se mostram comprometidos” 

(DE FARIA, 2011: 44). O elenco desses seres híbridos – cavalo-advogado, ponte-homem, 

balde-cavalo, cordeiro-gato etc. – é impressionante.132 4) Por último, a “supressão da fronteira 

entre vivos e mortos” (DE FARIA, 2011: 56), que nos dará figuras memoráveis como o Caçador 

Graco, preso na escada da morte, e o imperador chinês, vivo em Pequim e morto entre o povo 

(ou vice-versa).  

Essa mútua contaminação de mundo figurado e forma figurativa, cujo maior exemplo 

talvez seja o próprio fragmento sobre a fragmentada Muralha da China, se dá, portanto, a partir 

da introjeção da decomposição. Esse processo gera, então, o que De Faria (2011: 25; 26) vai 

chamar de “motivo”, “variante d[e] motivo” ou “inúmeras outras imagens correlatas” do corpo 

danificado: o monarca morto, o dilaceramento, o sangue, a ferida, a morte interrompida etc. 

Mais adiante, no capítulo em que aborda a relação entre Hamlet e o drama O guarda da tumba 

 
130 Em novembro de 1921, o editor Kurt Wolff envia uma carta a Kafka em que menciona um ponto bastante 

relevante nesse contexto. Transcrevo-a a partir de sua versão nas Memórias de um editor: “Qualquer manuscrito 

que você decidir nos enviar será bem-vindo e transformado em livro com muita dedicação e amor. Se durante esse 

tempo, além de narrativas breves, você pudesse enviar uma narrativa mais longa ou um romance – sei, por você 

mesmo e por Max Brod, que existem inúmeros manuscritos de narrativas já finalizadas ou em via de serem –, nos 

deixaria ainda mais felizes. Naturalmente, conta também o fato de que o público tem maior interesse em narrativas 

longas do que em narrativas breves. Pode ser algo banal ou insensato do leitor; mas é um fato. A ressonância que 

teria uma narrativa longa seria seguramente maior, tendo mais chance de difusão do que o ocorrido até o momento” 

(WOLFF, 2018: 105-106). Daí concluímos: o recurso à forma romanesca, mais do que um desafio goethiano, é 

uma tentativa de ser recebido, mesmo numa época em que a prosa curta gozava – com Musil, Walser, o próprio 

Kafka e outros – de bastante renome. À propos: no ano seguinte (1922), Kafka se dedicará à escrita do Castelo. 
131 Afinal, como classificar um texto como A próxima aldeia? E o que é A mensagem imperial fora de seu contexto 

originário (no qual é chamada de lenda)? E Na galeria, essa “joia em duas, DUAS, frases!” (WOLFF, 2018: 108)?  
132 Sobre esse elenco, vale a pena conferir as páginas 45 a 49 da referida tese. 
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“tendo por leitmotiv o que aqui chamaremos de ponto de vista da decomposição” (DE FARIA, 

2011: 71), o crítico brasileiro passa a estudar a apropriação feita por Kafka do “mundo de ima-

gens contido no drama do ‘autor alemão’ Shakespeare” (DE FARIA, 2011: 89), indicando al-

guns desses pontos de contato: a figura da toupeira, o cruzamento de animal e homem, o inverno 

sem fim, entre outros.133 E, posteriormente, se estende à “poderosa constelação de ‘pequenas 

narrativas’ escritas na esteira do fragmento de drama de Kafka” (DE FARIA, 2011: 105), de-

monstrando como, em vários textos em prosa dos cadernos in-oitavo, fala sempre um narrador 

representante de uma coletividade em desagregação.134 

A leitura de De Faria (2011), como se vê, ressalta antes de tudo a conexão figurativa dos 

textos (v. “motivos”, “imagens correlatas”, “arsenal de imagens”135), decorrente da assunção 

do fragmentário. Como afirmamos anteriormente em nota, trata-se de duas faces da mesma 

moeda: “as entreteceduras [...] vêm à tona pela interrupção da linearidade” (SCHÜTTERLE, 

2002: 137). O corte num nível – pela rasura interna, pela forma interrompida externamente – 

permite a recomposição da trama em outro. E apesar de não acompanhar cronologicamente o 

processo de escrita e, portanto, a contínua interrupção, o estudo diacrônico de Renato de Faria 

(2011) traz à tona a abundância teórica dos “padrões de coerência”, das constelações temático-

figurativas.  

Nessa mesma senda, caminha outra estudiosa e, já não no âmbito de um doutorado, mas 

sim de um mestrado, se propõe a levar um pouco adiante a pesquisa de Schütterle (2002).136 A 

dissertação de Giulia Frare (2014), criativamente intitulada Os oito cadernos in-oitavo azuis de 

Franz Kafka. Uma análise sincrônica e diacrônica das imagens e motivos, tenta superar uma 

falta da tese alemã, qual seja: a exclusão dos dois últimos cadernos – Schütterle (2002), como 

já mostramos, restringe-se aos seis primeiros. Para Frare (2014: 5-6), isso constituiria mais um 

capítulo da “tendência centrífuga” que ela reconhece tanto na edição brodiana quanto na crítica 

especializada: o corte textual em cernes temáticos, o qual, apesar de muitas vezes não impedir 

conexões temporais entre os fragmentos, apaga o “contexto espacial” e suas “relações de vizi-

nhança”. Partindo da dependência do escrito em relação à escrita (i.e. ao ato de escrever) e a 

 
133 Apesar de não esgotar a matéria suficientemente e até mesmo, em alguns momentos, não aduzir quaisquer 

citações da ficção kafkiana (p.ex. na seções “Shakespeare, Kafka e a ‘guerra total’” e “O teatro dentro do ‘maior 

teatro do mundo’”), parece evidente a correção da hipótese de influência entre o autor inglês e o tcheco. 
134 Tal como a própria Monarquia do Danúbio seria em 1916, quando em 21 de novembro morreu o imperador 

Francisco José, o chefe de uma nação de muitos povos. A morte do monarca, como se sabe, é também o cerne da 

peça shakespeariana; daí sua aproximação com o O guarda da tumba, cujo cenário é um principado à beira do 

colapso.    
135 De Faria (2011: 91). 
136 A italiana Frare (2014) desconhece o trabalho de Renato de Faria (2011), cujo mérito foi, inclusive, levar adiante 

a argumentação de Schütterle (2002) no sentido de historicizar a fragmentariedade dos OH. Nós mesmos devemos 

um mea culpa, na medida em que praticamente omitimos esse detalhe: interessou-nos em de Faria (2011) sua 

abordagem formal da nova poética e nem tanto a investigação da articulada relação entre a prosa deformada e a 

monarquia esboroada. Remetemos o leitor interessado ao original.   
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seu material – tese levantada por Malcolm Pasley (1995a) originalmente em 1980 –, Frare 

(2014) pressupõe ser imprescindível estudar todos os OH em conjunto, mesmo sem fundamen-

tar em momento algum esse primado do suporte e, ademais, cometer constantemente a gafe (ou 

deslize brodiano) de confundir suporte (Quarthefte) e gênero (Tagebücher). Tem-se a impres-

são de que ela é a irônica vítima de sua própria crítica... 

Seu trabalho é, no fundo, uma nova versão da investigação de Schütterle (2002), por cujas 

agudas observações se pauta a autora italiana. A ordem de exposição é inversa – primeiro, um 

sobrevoo diacrônico pelos OH; depois, uma comparação sincrônica entre esses e os escritos 

privados contemporâneos –, mas o objetivo é o mesmo: buscar imagens e motivos que são 

frequentemente resgatados e reformulados (FRARE, 2014: 15-16). Para além dos temas, figuras 

e complexos que elenca137 – motivos que, apesar de terem nítidos pontos de contato com aqueles 

do K20, são contingentes à prosa dos OH e não convêm a esse momento de nossa pesquisa – 

interessa-nos ver como Frare (2014) caracteriza as relações intertextuais e, por isso, citamos 

alguns dos termos e das explicações da estudiosa: 1) Frare (2014: 58) menciona “a cadeia de 

expressões imagéticas e narrativas de um pensamento-base (ou de um complexo de pensamen-

tos)” (negrito nosso), correspondente ao “encadeamento das entradas” no suporte (FRARE, 

2014: 56; negrito nosso); 2) caracteriza a conexão entre entradas de modo que “de um núcleo 

narrativo (seja de uma figura em especial ou de uma situação) possa surgir um novo tópico 

[literário]” (FRARE, 2014: 57; negrito nosso), uma relação que é ainda captada pelo recurso à 

noção fotográfica do zoom e exemplificada pelos casos de Mensagem imperial dentro da Mu-

ralha da China e de Diante da lei no interior do Processo;138 3)  recorre à imagem da “peça de 

encaixe” (FRARE, 2014: 64; negrito nosso) – bem como a outras suas metamorfoses: desvio-

digressão, rua sem saída e trampolim139 –, com as quais explica a situação de textos posicio-

nados entre unidades textuais maiores, os quais disfarçam metaforicamente a interrupção do 

insight literário e/ ou simplesmente mantêm a escrita engrenada em movimento;140 4) usa de 

metáforas astronômicas – como a “constelação literária” à qual pertencem os textos em prosa 

 
137 P.ex. a fronteira entre mortos e vivos (FRARE, 2014: 77) ou a fronteira em geral (FRARE, 2014: 100), o 

aprisionamento e a ausência de saída (FRARE, 2014: 82), o inverno, a falta de carvão e a moradia (FRARE, 2014: 

92), a queda do Estado e a ameaça dos povos setentrionais (FRARE, 2014: 98), a guerra (FRARE, 2014: 99), o 

engano e da mentira (FRARE, 2014: 113) e a constelação imagética de ferida-faca-luta-mulher (FRARE, 2014: 

129). 
138 V. o que afirmamos acima no início do Curto excurso sobre a fórmula. Mais a frente, Frare (2014: 63) chamará 

a Mensagem imperial de “cerne parabólico” da narrativa da Muralha.  
139 Essas imagens metamorfoseadas encontram-se respectivamente nas páginas 56, 61 e 66 de Frare (2014). Os 

termos alemães são: Anschlussstück, Abschweifung, Sackgasse e Sprungbrett. 
140 Veremos mais adiante como Christian Kurze (2016) recorre a exatamente essas duas funções – referir metafo-

ricamente a interrupção, esporear a escrita – quando descreve a produção textual ao redor do Processo. Note-se 

que essa noção de um câmbio textual – eis mais uma metáfora, de inspiração automobilística – caracterizaria a 

escrita kafkiana como labiríntica, pois “a sequência dos motivos contornados não avança linearmente; o autor 

parece antes trabalhar num escrito até que este dê numa rua sem saída, então passa para um novo feixe narrativo 

para eventualmente retornar mais tarde a esse primeiro esboço” (FRARE, 2014: 60-61). 
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subsequentes à primeira redação do Guarda da tumba (FRARE, 2014: 57; negrito nosso), ou 

os “textos-satélite” que orbitam ao redor do fragmento sobre a Muralha da China (FRARE, 

2014: 62; negrito nosso) – e, enfim, também de termos bastante genéricos, como quando es-

creve sobre “peças em prosa reconhecíveis como variações” ou “retomadas lexicais e semân-

ticas (‘luz’, ‘olho’, ‘muro’ etc.)” (FRARE, 2014: 70; negritos nossos). 

Em meio a tamanha abundância metafórico-conceitual, é difícil encontrar uma linha clara: 

a cadeia remete a uma continuidade sequencial; o núcleo/ cerne/ zoom, a uma disposição de 

estruturas concêntricas (assim como o satélite, mas não a constelação); a engrenagem, o tram-

polim e a rua sem saída, por sua vez, a diferentes formas e eixos de movimento. O que é evi-

dente, porém, é que, também para Frare (2014: 49), abdicar de um estudo relacional é fechar os 

olhos para uma das características fundamentais dessa parte da obra kafkiana; afinal, “o que 

sobretudo caracteriza os cadernos in-oitavo é [...] o fato de que eles apresentam o processo de 

escrita a se desenvolver, sendo que anotação rasurada e variante escolhida por último [...] são 

de igual valor e igualmente constitutivas”. Podemos generalizar: não se trata só de uma carac-

terística desses OH, mas também dos QH e mesmo do K20, os quais apresentam as mesmas 

marcas de risco, traços transversais, recorrência temático-figurativa e léxico-sintática. A própria 

autora assim o afirma: “o estreito parentesco entre os diários de Kafka e os cadernos in-oitavo 

vai além da similaridade formal, redacional, e diz mais respeito à sua sequência temporal” 

(FRARE, 2014: 32-33), isto é, à alternância no recurso a um ou outro suporte.141  

Um simples trecho da dissertação pode exemplificar essa afirmação da conexão intertex-

tual e do trânsito figurativo. Diz respeito a uma sequência de quatro textos do OH2, ao fim dos 

quais está o protótipo daquilo que será, no Médico rural, O novo advogado: 

 

Ao primeiro fragmento, no qual o narrador em primeira pessoa é interrompido em seu 

descanso e na leitura de uma ‘obra historiográfica’ pela visita inesperada de um chinês 

desconhecido, segue-se um esboço no qual o advogado Bucephalas também está dei-

tado e troca algumas palavras com sua governanta. O texto, porém, continua nesse 

caso com o advogado a tocar no tema do processo que corre entre seu irmão e a firma 

Trollhätta. Após um traço ao longo da página apresenta-se o Palácio do Trocadero em 

Paris, no qual continuam as audiências de um importante processo, apesar do frio e da 

falta de aquecimento[.] Esse relato, contudo, é interrompido e riscado após poucas 

linhas para dar lugar a um novo texto, que possui em comum com o acima mencionado 

somente a profissão e o nome, mantido quase de forma idêntica, do advogado (agora 

Bucephalos), do qual porém sabemos que é um cavalo, ou mais exatamente, o ‘cavalo 

de batalha de Alexandre da Macedônia’” (FRARE, 2014: 61-62). 

 

 
141 Esse é um tópico referido tanto por Frare (2014) quanto por de Faria (2011: 33), na nota 69, e por Schütterle 

(2002: 19-20). Quando Kafka começa a escrever os OH em 1916, os QH caminham paulatinamente para o silêncio 

– e chegam, num determinado período, a realmente não receber nenhuma anotação. É como uma compensação, 

um equilíbrio. À herança brodiana no uso de “diários” para “cadernos in-quarto” aludimos mais acima no texto.  
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Por mais que não tão evidente como o manuscrito (v. KAFKA, 2006b: 92-115), a descri-

ção certamente dá uma ideia do emaranhado e da interdependência entre os inúmeros fragmen-

tos kafkianos. A combinação de visitante chinês e obra historiográfica nesse caderno vai dar 

origem ao historiador da Muralha no OH subsequente; Bucephalas e o processo do irmão são 

herdeiros do romance malogrado de 1914, bem como do complexo familiar no texto sobre a 

“desavença que existia [...] desde sempre entre Hans e seu pai” (KAFKA, 2006a: 52); a posição 

horizontal de descanso do advogado nos dois trechos é a mesma do guarda da tumba no frag-

mento homônimo do OH1, assim como do imperador da Mensagem; o gélido Palácio em Paris 

recorda as dores invernais do Cavaleiro do balde, redigido páginas antes; Bucephalos, enfim, é 

mais uma figura oriental desse período, como os chineses do OH3 e os árabes desse mesmo 

OH2. É evidente o caráter constelar, i.e. interconectado, do todo. 

É, contudo, a partir de outra metáfora celeste que gostaríamos de dar mais um passo adi-

ante. Afinal, sob o signo do satélite Christian Kurze (2016) investiga a relação entre o romance 

Processo e a produção literária contemporânea. Essas conexões, como ressalta o subtítulo do 

livro, pertencem ao registro da latência, são “conexões ocultas”; para estudá-las, temos de re-

correr à interação via leitura, uma vez que – para falar com a voz de Schütterle (2002: 70) – 

“[s]ó a compreensão leitora do escrito fabrica o contexto dentro do qual se tornarão visíveis os 

imbricamentos e reflexos dos segmentos individuais”. A nós não interessa o recurso à metáfora 

gravitacional como ex-plicação do im-plícito, i.e. como desvelamento do oculto, mas tão so-

mente o fato de que sua mobilização implica a existência de uma gravidade, de uma força, ou 

melhor, de um movimento intertextual: enfim, um trânsito energético.  

Como seria previsível, o trabalho de Kurze (2016) principia com um capítulo dedicado à 

definição da escrita para Kafka. São pontos já martelados ad nauseam pela crítica – por nós, 

inclusive – a partir da famosa entrada diarística de 23 de setembro de 1912: a escrita bem suce-

dida 1) deve idealmente acontecer sem interrupção, num só fôlego, como continuidade fluida 

(Schreibstrom); 2) não pode ser separada do escrito, ou seja, ato e produto são interdependentes 

(cf. PASLEY, 1995a), configurando uma escrita automática, improvisada, não planejada (cf. 

DE BIASI, 2010: 44); e 3) é tamanha abertura de corpo e alma que vem a tomar o seu lugar, 

sendo, portanto, “uma escrita para poder existir” (KURZE, 2016: 13). Como reforça o crítico, 

porém, isso cria impossibilidades intransponíveis para a estrutura romanesca, as quais Kafka 

tenta contornar em 1914, após o fracasso das duas versões do Desaparecido, recorrendo a duas 

estratégias: por um lado, a construção de uma moldura textual como limite interno (i.e. redigir 

primeiro e último capítulos logo no primeiro momento)142 e, por outro, desafogar a interrupção 

 
142 Assim Kafka (2015: 275) consegue evitar o que descreve a Felice, em carta de janeiro de 1913, a respeito da 

segunda versão de O desaparecido: “Meu romance! Declarei-me na tarde de anteontem completamente derrotado 
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criativa começando novos textos: satélites do principal. Nas palavras de Kurze (2016: 19): 

“[c]omo satélites, esses textos, por assim dizer intimamente ligados ao romance, orbitam ao seu 

redor e podem ser entendidos como manifestações ocultas, cifradas metaforicamente, de Kafka 

sobre o seu romance e o surgimento dele”.   

Os textos-satélite – termo cuja origem Kurze (2016: 165) remonta a um curso de pós-

graduação do especialista kafkiano Jost Schillemeit – possuiriam basicamente duas funções: ou 

seriam uma espécie de estribo estético (Steigbügel) para superar entraves literários ou, como 

explicitado acima, teriam função de comentário, seja ao conteúdo do romance, seja à sua própria 

escrita (KURZE, 2016: 21; 151). Citando os editores Wolf Kittler e Gerhard Neumann, o autor 

ressalta o caráter de “sobrescrita” desses fragmentos, uma vez que transformam “o vício da 

suspensão em virtude da escrita” (apud KURZE, 2016: 18). É esse caráter de passagem – 

überschreiben quer dizer não só escrever sobre algo (substituindo-o), mas também transferir 

algo (como herança) – que convém destacar: um texto mobiliza outro, põe a escrita novamente 

em movimento, recorrendo a elementos anteriores ao mesmo tempo em que prefigura subse-

quentes, transpondo óbices. É esse mesmo caráter que encabeçava a metáfora da “peça de en-

caixe” em Frare (2014), é a ele que Kleinwort (2010), assim veremos, referirá em sua descrição 

do traço transversal, outro marco característico dos cadernos e dos Konvolute de Kafka.  

Em suma, poderíamos dizer que o texto-satélite é o atalho da escrita labiríntica, o desvio 

de uma rota sem saída.143 Mas, se na embolada metafórica dos críticos (a minha, inclusive), o 

satélite se transforma em estribo, a razão é prática: “[a] linguagem imagética de ‘cavalo’ e ‘ca-

valeiro’ ou ‘adestrador de cavalos’ atravessa toda a produção de Kafka. Em várias passagens, 

ela se refere metaforicamente à escrita kafkiana” (KURZE, 2016: 41). Para além dos inúmeros 

textos sobre equinos – lembremos somente o cavalo de batalha de Alexandre estudando os ve-

lhos livros de leis em O novo advogado –, a referência imediata para essa citação é o texto-

estribo “Subi para o meu cavalo”, constante do QH9 (KAFKA, 2014a: 414), em que o escritor 

tcheco, no final de julho de 1914, se prepara para a redação do Processo e como que sela – no 

duplo sentido do verbo – sua retomada da pena literária.  

Esse é um dos 18 textos examinados por Kurze (2016) e divididos em 4 fases, tendo como 

referência o período de escrita romanesca (agosto de 1914 a fevereiro de 1915). Esse mapea-

mento relacional traz a lume várias outras coincidências temático-figurais que dão ainda mais 

brilho à tese levantada por Annette Schütterle (2002), ainda que essa pesquisa esteja fora do 

 
por ele. Ele me escapa, não o posso abranger mais, decerto não escrevo nada que não tenha nenhuma relação 

comigo, mas a coisa se afrouxou demasiadamente nos últimos tempos, falsidades aparecem e não querem mais 

sumir, a situação fica mais perigosa se continuo a trabalhar nela do que se a deixo estar momentaneamente.” 
143 A ideia do atalho se inspira no termo alemão: Umweg, um caminho ao entorno de outro.  
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horizonte de leituras do autor. Assim, considerando por exemplo outra passagem autorreferen-

cial em Kafka, o pesquisador alemão chama a atenção para a imagem do próprio ato de escrita 

no movimento para cima e para baixo, o qual aparece em diferentes momentos do Processo e 

seus satélites: 1) disfarçado no fragmento romanesco Das Haus, em que K. e o pintor Titorelli 

“[l]ogo estavam no edifício do tribunal e corriam pelas escadas não só para cima, mas também 

para cima e para baixo, sem qualquer esforço, leves como um barco leve na água” (KAFKA, 

2019: 299)144; 2) explícito na Colônia penal, em que a cama da singular máquina “vibra [sob o 

rastelo] com sacudidas mínimas e muito rápidas simultaneamente para os lados, para cima e 

para baixo” (KAFKA, 2011a: 70)145; 3) novamente, mas aqui “oculto como subtexto” (KURZE, 

2016: 94), no capítulo do Processo sobre o espancador, cuja vara “ia vibrando regularmente 

para cima e para baixo” (KAFKA, 2019: 110); e, ainda, 4) no último fragmento do contexto 

romanesco, sobre o solteirão Blumenfeld, em que se fala de “duas pequenas bolas de celuloide, 

brancas, com estrias azuis, [que] saltam sobre o assoalho, uma ao lado da outra e de cá para lá 

[auf und ab]” (KAFKA, 1993a: 232; 2016, 33).146 

   Semelhanças figurativas, e até literais como a anterior, são notadas ainda entre Titorelli, 

o pintor de juízes no Processo, e o artista de Um sonho (texto publicado no Médico rural) (v. 

KURZE, 2016: 106-107), ou entre o advogado Monderry (de um fragmento constante das últi-

mas páginas do QH10147) e o advogado Huld no capítulo sobre o comerciante Block (v. KU-

RZE, 2016: 114-115), para ficar somente em dois exemplos. Elas provam o quanto o trânsito 

intertextual – e, consequentemente, a conexão formular – é frequente na obra de Kafka e, desse 

modo, pode ser considerado um princípio formal de sua escrita, radicalizado naquele ciclo que 

começaria com os OH e terminaria com o Konvolut 1920.  

Entre as características dessa radicalidade, está o uso intensivo e às vezes até mesmo 

autorreflexivo dos Querstriche, i.e. dos traços transversais entre os segmentos textuais. Ele é, 

mormente por seu aspecto gráfico, o estribo do qual Kafka faz uso para montar o burro da 

escrita.148 Antes, em nota, comentamos sua função na argumentação de Schütterle (2002): tra-

tava-se de mero sinal de corte no fluxo literário. A partir de Malte Kleinwort (2010), porém, 

 
144 V. Kurze (2016: 83-86). Citando outro estudioso, Kurze (2016) afirma que essas metáforas do barco e da água 

descrevem, para Kafka, uma experiência de sucesso literário. Esquece, porém, de mencionar o quanto ambas as 

imagens – aquela do movimento nas escadas e aquela do trânsito embarcado – têm um imediato herdeiro na pro-

dução do ciclo subsequente: o Caçador Graco! O personagem dos OH não só está preso no limite da morte como 

alguém que sobe e desce escadas, mas também como um viajante sem rumo no veículo carôntico. Isso é mais uma 

prova de dois pontos nos quais insistimos: 1) a escrita kafkiana é gestada na releitura de si mesma; 2) o trânsito 

figurativo é universal na obra de Kafka, indo além do período de 1916 a 1920.   
145 V. Kurze (2016: 91-92). 
146 V. Kurze (2016: 146). 
147 V. Kafka (2014a: 460-461). 
148 É proverbial a arbitrariedade do burro, isto é, de sua vontade, quanto à espora e ao desejo do cavaleiro. O alazão 

é, dir-se-ia, uma imagem goethiana. O jumento – não menos nobre (cf. Jo 12, 14-15), mas decerto menos impo-

nente – é mais kafkiano, reflete melhor uma escrita pautada pela interrupção involuntária. 
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precisamos remoldá-la. Não há dúvidas, trata-se de uma barreira, de um limite tangenciando 

duas entradas, índice do esgotamento do insight; mas, como já afirmara um membro da velha 

guarda, Malcolm Pasley (1995c: 191), “Kafka buscou transformar a barreira [...] em trampo-

lim”. Duas faces da mesma moeda: onde parece haver corte, pode haver sutura; onde parece 

haver ordem de parada, há possibilidade de salto e transgressão. Vejamos.  

O cerne do artigo de Kleinwort (2010) é uma polêmica contra um ponto do qual partimos: 

a concepção da escrita kafkiana como fluxo literário, Schreibstrom. Para ele, trata-se de uma 

invenção da velha crítica, do supracitado Malcolm Pasley e de Hartmut Binder, mas principal-

mente de Gerhard Neumann e Wolf Kittler – estudiosos que teriam insistido, no início, em 

construir uma visão ordenadora e racional do ato de escrita como ato subjetivo de (auto)criação 

e, posteriormente, em caracterizar a produção do autor como antípoda do modelo clássico de 

obra: fechado, concluído, perfeito. Isso implicaria negar o aspecto da interrupção e da descon-

tinuidade (evidentes nos traços manuscritos), ou melhor: desvirtuar seu sentido, interpretando-

as como “meros representantes de uma imaginária obra-ídolo [Werkidol]” (KLEINWORT, 

2010: 40). Em Schütterle (2002), o crítico alemão vê, por um lado, uma herdeira dessa leitura 

torta de Kafka, mas, por outro, a esperança de um olhar que, atento à rítmica dos traços trans-

versais, dê adeus à metáfora da fluidez e boas-vindas a “uma das forças produtivas essenciais 

em Kafka: a hesitação” (KLEINWORT, 2010: 41).  

Apesar de discordarmos abertamente de Kleinwort (2010), uma vez que – como vimos 

nas passagens diarísticas de 1911 citadas no princípio da presente seção – a noção de fluxo é 

literalmente kafkiana, e não produto de seus intérpretes, temos de concordar que seu estudo 

abre interessantes perspectivas. Indo além da visão estreita de que os traços transversais seriam 

meros indícios do limite entre anotações, indiferentes ao que delimitam e, dessa forma, homo-

geneizadores do heterogêneo, Kleinwort (2010: 45) chama a atenção para três pontos: 1) o re-

curso a esse grafismo não é “prática universalmente comum” entre escritores; 2) entretanto, o 

uso confiante e recorrente da parte de Kafka faz dele o Querstrich kafkiano, isto é, uma marca 

de sua literatura; 3) mas atenção: de sua literatura manuscrita, uma vez que “não aparece em 

nenhuma das edições autorizadas de seus textos”, sendo por isso um sinal de autenticidade nas 

edições críticas do espólio (ainda que, como vimos no início do capítulo, problematicamente).  

Marca de uma escrita ininterruptamente interrompida, o traço transversal interessa não 

como “mera liberdade de limites, [mas] liberdade para transições liminares” (KLEINWORT, 

2010: 46). Os traços rompem com “o rígido ditado da coerência temático-estilística” entre tex-

tos e abrem caminho para novas continuidades: “como testemunhas manuscritas de impulsos 

cesurantes, não sinalizam um mero até-aqui-e-não-mais-adiante, mas antes um adiante-mas-

não-assim ou um até-aqui-assim-mas-não-mais ou talvez um incerto se-não-assim-então-
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como” (KLEINWORT, 2010: 47).149 São fronteira porosa que menos bloqueia o antecedente 

do que o deixa passar para o subsequente. Esse aspecto ambivalente de interrupção-passagem, 

que faz do traço transversal kafkiano “o grande reservatório de possibilidades para [a] escrita” 

(KLEINWORT, 2010: 62), explica sua multifuncionalidade: separação de entradas textuais, de 

capítulos romanescos, de interlocutores em diálogos (lembremos da entrevista do Caçador 

Graco!) e até mesmo de obras.150  

A propósito, a noção de obra tem pertinência no contexto do uso dos traços transversais. 

Tomando no fragmento sobre a Muralha da China o já tão banalizado ponto de partida para 

definir a escrita kafkiana e, ao mesmo tempo, retomando o tema de um seu artigo anterior151, 

Kleinwort (2010) argumenta que há no autor tcheco duas tendências literárias: uma de caráter 

alegórico, direcionada horizontalmente como a construção da Muralha, que se configura como 

uma escrita sequencial de anotação colada a anotação (i.e. como o “sistema de construção par-

cial”); outra de caráter simbólico, que à maneira da torre de Babel se edifica verticalmente num 

só local (i.e. numa só anotação) e num só sentido (o céu, a publicação). Daí que, reconfigurando 

o esquema binário de Neumann (2013), qual seja: fluxo literário contra obra-ídolo, ele oponha 

à obra – produto verticalizado – a escrita descontínua sob o signo do traço horizontal 

(KLEINWORT, 2010: 57). E a passagem de um a outro – a ereção da torre sobre a muralha, a 

separação para publicação a partir do manuscrito – se opera pela radicalização do gesto delimi-

tador do traço transversal. Afinal, o autor que publica meramente reforça o que no manuscrito 

está implícito como “limites virtuais da obra” (KLEINWORT, 2010: 58). Assim é que Kafka 

fez, entre outros, com vários textos de Contemplação e do Médico rural: descolou do suporte 

original o que já antes destacara pelo grafismo do traço.  

Apesar de Malte Kleinwort (2010), nesse miolo do artigo, trazer a lume justamente um 

aspecto que antes procura ofuscar – o limes, a fronteira dura –, sua linha de pensamento acaba 

por contorná-lo novamente: o Querstrich é um operador, uma resistência contra a qual Kafka 

trabalha no sentido da famosa passagem de 1922 – “usar o cavalo do agressor para a própria 

cavalgada” (KAFKA, 2008d: 224).152 A “compulsão à escrita contínua em novos começos” não 

só favorece, como o quer Kleinwort (2010: 59), o destacamento para a publicação, mas princi-

palmente o trânsito intertextual. Interromper a redação com um traço suspende o fluxo narrativo 

 
149 Enquanto “testemunhas manuscritas de impulsos cesurantes”, os traços transversais são concebidos pelo autor 

da mesma maneira – por ele minimizada – que Schütterle (2002). Cf. Kleinwort (2010: 43-44). 
150 Interrupção-passagem é a característica básica do conceito de limiar (Schwelle) tal como desenvolvido por 

Walter Benjamin num texto das Passagens: espaço que, apesar de dar contornos, não os fixa, mas pelo contrário 

não só permite, como até mesmo convida à transposição (cf. GAGNEBIN, 2014). De Faria (2011: 34-36) parte 

dele para definir a forma danificada assumida por Kafka após 1916: limiar pervertido em condição estática.  
151 V. Kleinwort (2005).  
152 “Façamos uso do poder alheio em prol de nossa vingança!”, exclama Policarmo a Quéreas em Cáriton de Afro-

díasias (2020: 146). 
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– insistimos na metáfora – no sentido de represas e canais: acumula energia e permite sua ca-

nalização num recomeço (do todo) ou numa retomada (de partes). De modo que, tal como resta 

nos manuscritos, o traço transversal é conditio sine qua non da escrita co(n)textual de Kafka: 

sua passagem, sua ultrapassagem, estribo, espora, trampolim, engrenagem etc.  

Com esse belo acúmulo de imagens, gostaríamos de finalizar essa seção. Esperamos que 

a exposição crítica dos estudos mais recentes tenha deixado evidentes as seguintes teses: 

1) a escrita kafkiana seria idealmente um fluxo, uma continuidade inteiriça e imponente, 

mas acaba – e esse é o (in)feliz destino do manuscrito! – por se tornar uma ejaculação precoce, 

um coitus interruptus. Mas o que, nos diários iniciais, parece uma frustração acaba se revelando 

como potencial – ao menos para os críticos, seus leitores. A interrupção no nível sincrônico do 

processo redacional abre perspectivas para uma conexão num outro patamar. Assim como o 

avesso do tapete revela a trama, o avesso da re-escritura é a entretecedura temático-figural dos 

paradigmas de coerência (Kohärenzmuster). A um olhar diacrônico, Kafka parece orbitar ao 

redor dos mesmos complexos, simplesmente alternando jeitos de combinação ou elementos 

combinados. O fenômeno que evidencia essa tese tem muitos nomes: retomada, recorrência, 

recurso, recomeço, mas aponta sempre para uma nova forma do velho, um diferente aspecto do 

mesmo, um desvio a partir de uma base. Muitas são as metáforas utilizadas para traduzi-lo 

imageticamente; todas, porém, reforçam que o corte promove a sutura. 

2) E, para continuar na mesma metáfora somática, o corte suturado naturalmente toma a 

forma de cicatriz. Manifestação disso são não só a sujeira de rasuras – correções imediatas, 

sobrescritas posteriores, riscos de páginas a fio etc. –, mas antes de tudo o constante e onipre-

sente traço transversal. Sendo exemplo-mor dessa interrupção que é passagem, o Querstrich 

precisa, portanto, ser preservado. Sem ele, o texto pode dar a falsa impressão de acabamento; 

por ser um grafismo liminar, um marco da fronteira entre duas entradas manuscritas, dá teste-

munho de que o que aqui termina ali continua, não mais como essa forma, mas noutra meta-

morfose.   

3) E, assim, chegamos ao último ponto a ressaltar: o caráter formular da intertextualidade. 

Tomar nova forma, transformar-se, implica conservar um pouco e mudar um tanto. O que se 

conserva, isto é para nós a fórmula – ou, para os outros teóricos resumidos acima, a constelação, 

o complexo. No nosso comentário ao texto traduzido, vamos recorrer a todos esses termos. 

Essencial é que, a cada reaparecimento, visualize-se o que expusemos: a permanência, ou me-

lhor, o atravessamento, o trânsito de figuras, sejam figuras por assim dizer verbais (reprodução 

ipsis litteris de passagens), sejam narrativas (os mesmos personagens, narradores etc.), sejam 

ainda gestuais (um gesto corporal, uma expressão facial) – ou mesmo de outros tipos aqui não 

recordados.  
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Antes de lançar-se ao mar dos textos e dos escólios – dos escolhos? –, o leitor é convidado 

a prestar uma visita à seção “Curta descrição dos princípios translatórios”, constante do Capí-

tulo Final. Lá se elencam os princípios translatórios que orientaram a confecção do próximo 

Capítulo. Quem desejar uma experiência menos direcionada, siga então à leitura da tradução. 

Quem preferir o cotejo constante com o comentário – que, afinal, permanece colado à letra 

kafkiana e demanda do leitor não só uma atenção minuciosa, mas também uma memória textual 

–, pode se pautar pelas subseções do “Longo comentário do texto”. As rotas são várias, as pos-

sibilidades de naufrágio também. Fica ao encargo do viajante a decisão pelo risco. 
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Capítulo Intermediário 

Konvolut 1920 

 

 

 

 

 

 

Foi o primeiro golpe de pá, foi o primeiro golpe de pá, a terra restava em pedaços, desfeita 

diante do meu pé 

A campainha soou, a porta trepidou, 

 

___________________________________________________________________________ 

  

Era uma assembleia política. Estranho era que a maioria das assembleias acontecia na praça dos 

estábulos, portanto à margem do montanhoso à margem do rio, contra cujo estrondo mal se 

impõe a voz humana. Apesar de estar próximo ao pedestal dos aos oradores sobre a balaustrada 

do cais – falavam a partir de um pedestal nu e quadrado, feito de paralelepípedos – compreendia 

muito pouco. Decerto já sabia de antemão do que se tratava e todos sabiam. Todos estavam de 

acordo também, nunca vi uma tão plena concordância, eu também partilhava inteiramente de 

sua opinião, a coisa estava clara demais, desde antiga quantas vezes já discutida e ainda tão 

clara como no primeiro dia, ambas, a concordância e a clareza eram de oprimir o peito, a refle-

xão se detinha devido à concordância e à clareza, a gente por vezes quereria somente ouvir o 

rio e nada mais. 

 

__________ 

 

Se hoje quero prestar contas a mim mesmo acerca de meu amigo e de minha relação com ele, 

trata-se então de um daqueles muitos e na maioria das vezes desesperados impulsos, os quais 

se toma sempre de novo no decorrer de uma longa vida, impulsos para um salto do qual não se 

sabe se mira para frente rumo à vida ou se vai adiante para fora dela. Só Mas não há esperança, 

e, portanto, [não há] perigo. 

 

__________ 



73 

 

Conheço-o desde minha infância. Ele é cerca de sete ou oito anos mais velho do que eu, mas 

essa diferença de idade, em si grande, ao longo do tempo mal é pouco notável, hoje em dia 

pareço até ser o mais velho, ele mesmo não o vê de outra maneira. Contudo, isso se desenvolveu 

de forma gradual somente. 

Lembro-me de nosso primeiro encontro. Vinha então do colégio, era uma tarde de inverno es-

cura, eu era um menino da primeira série do primário. Vi-o quando virei uma esquina, ele era 

forte, atarracado, e tinha um rosto ossudo e mesmo assim carnudo, era totalmente diferente de 

hoje, da infância em diante mudou de corpo até ficar irreconhecível. 

Atrás de si arrastava numa coleira um cachorro pequeno, selvagem, medroso, desajeitado Numa 

coleira arrastava um cachorro jovem e medroso. Parei e observei, não por prazer com o sofri-

mento alheio, somente por curiosidade, eu era muito curioso, tudo me atraía, como mudamos 

ambos desde então. Mas ele levou mal que eu ficava parado observava e disse: “Cuide da sua 

vida, seu moleque estúpido estúpido” 

 

__________ 

 

Muitos dizem que ele é seria preguiçoso, outros que ele tem medo do trabalho. Estes últimos 

fazem juízo correto sobre ele. Ele tem medo do trabalho. Quando começa a trabalhar, tem a 

sensação de que abandona a pátria alguém que deve abandonar a pátria. Não uma pátria amada, 

mas um lugar ao menos habitual, conhecido, seguro. Aonde o levará o trabalho? Ele se sente 

levado embora, como um cachorro bem pequeno jovem e medroso que é puxado por uma rua 

da metrópole. Não é o barulho que o deixa agitado; se pudesse escutá-lo e distingui-lo em suas 

partes, com certeza isso logo tomaria toda a sua atenção, mas ele não o escuta, arrastado pelo 

meio do barulho, não escuta nada, somente um silêncio particular, praticamente voltado para 

ele de todos os lados, auscultando-o, um silêncio que quer se alimentar dele, só isto ele escuta. 

É inquietante, ao mesmo tempo agita e aborrece, mal se suporta. E assim Até onde ele vai? 

Dois, três passos, não mais. E então cansado da viagem deverá retornar cambaleante à pátria, à 

pátria cinza não amada. Isso torna todo seu trabalho odioso. 

 

__________ 

 

Ele se trancou no segundo quarto, eu bati, sacudi a porta, ele permaneceu calado. Ele está irri-

tado comigo, não quer saber de mim. Então fico irritado também e não me importo mais com 

ele. Empurro a minha pequen mesa para a janela e vou escrever a carta por que que foi a raz 
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por que nos altercamos. Quão mesquinho é tudo nessa disputa, quão próximos temos de estar 

para que um tal objeto de disputa seja notado, nenhum terceiro entenderia isso, não é comuni-

cável, todos acreditariam que estamos totalmente de acordo e estamos realmente de acordo. e 

rebentamos num salto como Como poderíamos também fazer outra coisa do que estar de acordo, 

uma vez que eu  

É uma carta a uma moça, ali me despeço dela, como é sensato e correto. Não há nada mais 

sensato e correto. Reconhece-se isso no principalmente quando se imagina uma carta em sentido 

inverso, uma tal carta seria terrível e impossível. Talvez vá escrever uma carta assim e lê-la 

diante da porta fechada, então ele terá de me dar razão. Com certeza me dá razão, também 

considera correta a carta de despedida, mas está irritado comigo. Assim é na maioria das vezes, 

hostil comigo, mas sem jeito; quando me olha com seus olhos silentes, é como se me exigisse 

a justificação para sua hostilidade. “Você, moleque”, penso eu, “o que você quer de mim? E o 

que já não fez de mim!” E como sempre, vou me levanto, vou à porta e bato novamente. Sem 

resposta, mas acontece que dessa vez está aberta, contudo o quarto está vazio, ele foi embora, 

eis a verdadeira pena com a qual gosta de me punir, depois de uma briga assim parte vai embora 

e não retorna por dias, noites a fio. 

 

__________ 

  

Eu era hóspede dos mortos. Era uma tumba grande e limpa, alguns caixões já estavam lá, ainda 

havia porém muito espaço, dois caixões estavam de pé abertos, dentro pareciam camas revira-

das que há pouco foram deixadas. Uma escrivaninha achava-se um pouco de lado, de tal modo 

que não a percebi de imediato, um homem com um corpo imponente sentava-se diante atrás 

dela. Na mão direita segurava uma pena, era como se tivesse escrito e agora mesmo parado, a 

mão esquerda brincava no colete com uma brilhante corrente de relógio e sua cabeça se incli-

nava profundamente para baixo em direção a ela. Uma criada varria, contudo nada havia para 

varrer.  

Com alguma curiosidade puxei o lenço que cobria completamente seu rosto. Agora a reconhecia 

Somente agora a via. Era uma moça judia que conhecera uma vez. Tinha um rosto claro e exu-

berante e estreitos olhos negros. Agora que eu ela ria para mim em meio a seus farrapos, que 

faziam dela uma velha mulher, eu disse: “Vocês encenam uma comédia aqui?”. “Sim”, disse 

ela, “um pouco. Como você sabe das coisas!” Mas então apontou para o homem à escrivaninha 

e disse: “Agora vá lá e cumprimente-o, ele é o senhor desse lugar. Enquanto não o houver 

cumprimentado, não posso conversar com você.” “E quem é ele?”, perguntei mais baixo. “Um 

nobre francês”, disse ela, “de Poiton é seu nome.” “E de onde ele vem?”, inquiri. “Não sei”, 
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respondeu, “aqui é uma grande confusão. Esperamos por alguém que ponha ordem. É você?”. 

“Não, não”, disse. “Isso é muito sensato”, ela falou, “mas vá agora até aquele senhor”. 

Fui então até lá e fiz uma reverência; já que não levantou a cabeça – eu via apenas seu confuso 

cabelo branco –, eu disse boa-noite, mas ele ainda não se mexia, um pequeno gato circundava 

a borda da mesa, saltara literalmente do seu seio do senhor e sumiu lá de novo, talvez este nem 

olhasse para a corrente do relógio, mas mais para o fundo para debaixo da mesa. Queria explicar 

de que maneira havia chegado, mas minha amiga puxou-me pelo paletó e sussurrou: “Já basta.” 

Assim era melhor, senti uma grande Fiquei satisfeito, virei-me para ela e seguimos de braços 

dados tumba adentro. A vassoura me incomodava, “joga fora a vassoura”, disse eu, “por favor, 

não”, disse, “deixe-me ficar com ela; você não vê que varrer aqui não me custa nenhum esforço? 

Pois então, mas isso me traz vantagens de que não quero abdicar. Por sinal, quer permanecer 

aqui?”, perguntou desviando o assunto. “Por sua causa gostaria de permanecer aqui”, eu disse 

lentamente. Íamos então estreitamente apertados um contra o outro como um casal de apaixo-

nados. “Permanece, permanece”, disse ela, “ó, quanto ansiei por você[!] Aqui não é tão ruim 

quanto você talvez tema. E que interesse há para nós dois em como as coisas vão ao redor[!]” 

Seguíamos calados por um tempo, tínhamos soltado os braços um do outro, agora nos mantí-

nhamos enlaçados. Andávamos pelo caminho principal, à direita e à esquerda havia caixões, a 

tumba era imensa, no mínimo muito comprida. Estava escuro, mas não completamente, era 

como um crepúsculo que porém ainda iluminava um pouco ali onde estávamos e num pequeno 

círculo ao nosso redor. De repente ela falou: “Venha, vou lhe mostrar meu caixão”. Isso me 

surpreendeu. “Mas você não está morta”, eu disse. “Não”, falou, “mas para falar para confessar 

a verdade, não conheço nada aqui, por isso também estou tão contente que você tenha chegado. 

Em pouco tempo você vai entender tudo, e eu não terei nada para provavelmente você já vê 

tudo mais claro que eu. De qualquer modo: tenho um caixão”. Viramos à direita num caminho 

lateral, novamente entre duas fileiras de caixões. A construção como um todo lembrava uma 

grande adega de vinhos que vira uma vez. Por esse caminho atravessamos também um riacho 

pequeno, com nem mesmo um metro de largura, que corria rápido. Logo chegamos ao caixão 

da moça. Estava munido de belos travesseiros cobertos de renda. Ela se sentou dentro e me 

chamou para baixo, atraindo-me menos com o aceno do indicador do que com seu olhar. “Moça 

querida”, disse, arranquei seu lenço da cabeça e pus a mão sobre a suave abundância de seus 

cabelos. “Não posso ainda permanecer com você. Há alguém aqui na tumba com quem devo 

falar. Não quer me ajudar a achá-lo procurá-lo[?]” “Você deve falar com ele? Mas aqui obriga-

ções não têm validade”, disse ela. “Não sou daqui, porém”. “Você acredita que ainda vai esca-

par?”. “Certamente”, falei. “Então você deveria desperdiçar menos o seu tempo”, disse. Ela, 
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então, procurou sob os travesseiros e retirou uma peça de roupa. “Essa é minha mortalha”, disse 

e a estendeu até mim. “Não a uso, porém. 

 

 

 

Entrei no prédio e fechei atrás de mim a portinha, que no grande portão com ferrolhos. A vista 

Do longo corredor abobadado a vista dava para um bem cuidado jardinzinho no pátio com um 

canteiro de flores no meio. À minha esquerda havia uma estrutura revestida de vidro na qual 

estava sentado o porteiro, ele apoiava a testa na mão e se inclinava sobre um jornal. À [sua] 

frente na janela de vidro, cobrindo-o um pouco, estava colada uma grande imagem recortada 

de uma revista ilustrada, eu me aproximei dela, era claramente uma cidadezinha italiana, mas a 

maior parte da imagem era tomada porém por um violento rio montanhoso com uma cachoeira 

imponente, às suas margens estavam as casas estreitamente pressionadas contra a moldura.  

Cumprimentei o porteiro e disse mostrando a figura: “Uma bela imagem, conheço a Itália, como 

se chama a cidadezinha?”. “Não sei”, disse ele, “as crianças do segundo andar colaram isso aqui 

enquanto eu estava fora, para me provocar. Um ines” “O que o senhor deseja?”, perguntou 

então. 

 

__________ 

 

Tivemos uma pequena briga. Karl afirmava que com certeza tinha me devolvido o pequeno 

binóculo de ópera, ele lhe dava um enorme prazer que tivera um grande desejo por ele, que 

também o girara para cá e para lá nas mãos por longo tempo, talvez até o tomara emprestado 

por uns dias, mas com certeza o devolvera. Por minha vez, tentava lembrá-lo da situação, dizia 

o nome da rua na qual acontecera, o hotel de frente para o mosteiro pelo qual havíamos passado 

naquele momento,  

__________153 

descrevi como ele primeiramente quisera comprar de mim o binóculo, como então me oferecera 

diversas coisas em troca dele e como porém pusera para fora o pedido de que eu lhe presenteasse 

o binóculo. “Por que você o tomou de mim[?]”, eu falei, reclamando. “Meu querido Josef”, 

disse ele, “isso tudo já passou há tempos. Estou de fato convencido de que lhe devolvi o binó-

culo, mas mesmo que você me houvesse presenteado, por que você se tortura agora por isso e 

 
153 O aparato, nesse ponto, afirma que havia aqui uma interrupção no texto, seguida de um traço horizontal abaixo, 

posteriormente riscado (KAFKA, 1992b: 255). Reconstruímos a forma original, contando – a partir do volume de 

textos, nosso guia – esses dois pedaços como um só fragmento.  
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a mim também[?] Por acaso o binóculo lhe faz falta aqui? Ou a perda influenciou muito a sua 

vida?”. “Nem isso, nem aquilo”, disse, “só lamento que você me tomou o binóculo naquela 

época. Eu o recebera de presente, muito me alegrava, era um pouco dourado, você se lembra?, 

e tão pequeno que era possível levá-lo no bolso. E ao mesmo tempo eram lentes nítidas, a gente 

via melhor com ele do que com muito binóculo grande 

 

 

 

Ele é muito forte e se torna cada vez mais forte. Parece viver às custas de outros. Seria possível 

imaginá-lo como um bicho na selva que à tarde vai sozinho, lento, ponderado, cambaleante 

rumo ao bebedouro. Seus olhos são turvos, tem-se frequentemente a impressão de que não vê 

de verdade aquele a quem dirige seus olhos. Não se trata, porém, de distração, um estar-ocupado 

que o estorva no estar-atento, mas de uma certa apatia. São turvos olhos bêbedos de um homem 

que evidentemente não bebe. Talvez aconteça alguma injustiça com ele, talvez isso o tenha feito 

tão fechado, talvez sempre tenham acontecido injustiças com ele. Parece ser aquele tipo de 

injustiça indefinida que pessoas jovens sentem frequentemente pesar sobre si, mas da qual fi-

nalmente se desfazem enquanto ainda têm mobilidade nos força para isso, ele contudo já é 

velho, decerto não ainda que talvez não tão velho como aparenta com sua figura desajeitada, as 

rugas para baixo, quase impertinentes no seu rosto, e a barriga sobre a qual o colete se abaula.  

 

 

 

Quem é esse? Quem vai sob as árvores no cais? Quem se perdeu totalmente? Quem não pode 

mais ser salvo? Sobre o túmulo de quem cresce a grama? Sonhos vieram, rio acima vieram, 

com uma escada sobem o muro do cais. Para-se, conversa-se com eles, sabem muitas coisas, só 

não sabem de onde vêm. A tarde Está realmente fresco nessa tarde de outono. Eles se viram 

para o rio e levantam os braços. Por que vocês levantam os braços, em vez de nos envolver 

neles? 

 

__________ 

 

Você anda sempre rondando a porta, entre com força. Lá dentro dois homens estão sentados a 

uma mesa de talho tosco e o esperam. Eles trocam opiniões sobre as causas de sua hesitação. 

São homens cavalheirescos vestidos com roupas medievais.  
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__________ 

 

Brincávamos de “queimado”, definia-se um determinado trecho que um tinha de defender e o 

outro ultrapassar. Cobriam-se os olhos do atacante, o defensor porém não tinha outro meio de 

impedir a ultrapassagem senão tocar, exatamente no momento da ultrapassagem, o braço do 

atacante; se o fizesse antes ou depois, perderia. Quem nunca jogou esse jogo acreditará que o 

ataque seria muito difícil, a defesa muito fácil, e contudo é justamente o contrário ou ao menos 

os talentos de atacante são mais comuns. Entre nós só um conseguia defender, este decerto sabia 

fazê-lo quase sem errar. Observei-o frequentemente, não era nem um pouco divertido, ele estava 

sempre no lugar certo sem correr muito, nem conseguiria correr bem, pois era desajeitado e 

além disso mancava um pouco, também não era vivaz por hábito, outros, quando defendiam, 

espreitavam agachados com selvagens e olhavam selvagemente ao redor, seus olhos de um azul 

pálido olhavam calmamente como de hábito. O que uma tal defesa significava, isso só se per-

cebia quando se era atacante 

 

__________ 

 

Eu venho com uma pergunta. 

Por favor 

Eu a amo e não consigo falar com ela, fico à sua espreita para não vir ao seu encontro 

 

__________ 

 

Eu amava uma moça que também me amava, mas precisei porém abandoná-la.  

Por quê? 

Não sei. Era como se ela estivesse rodeada por um círculo de gente armada, que estendiam as 

lanças para fora. Quando quer que me aproximasse, caía sobre as pontas, me feria e precisava 

recuar. Sofri muito. 

A moça não tinha culpa nisso? 

Não acredito, ou melhor, eu o sei. A comparação anterior não estava completa, eu também 

estava rodeado de gente armada, que estendiam as lanças para dentro, ou seja, contra mim. 

Quando ia rompia até a moça, emaranhava-me primeiro nas pontas lanças da minha gente ar-

mada e aqui já não ia adiante. Talvez nunca tenha chegado até a gente armada da moça, e se 

tivesse chegado, então já sangrando por conta de minhas lanças e sem consciência.  

A moça permaneceu solteira? 
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Não, um outro avançou até ela, facilmente e sem estorvo. Exausto por meus esforços, observava 

tão indiferente como se fosse o ar através do qual seus rostos se encostavam no primeiro beijo.  

 

__________ 

 

Dois homens estavam sentados a uma mesa de talho tosco. Uma bruxuleante lâmpada a óleo 

pendia sobre eles. Estava longe de minha terra natal.  

“Estou na mão de vocês”, disse eu. 

“Não”, disse um dos homens, que se conservava bem inteiro e cravara a mão esquerda na barba 

cheia; “você está livre e, por isso, está perdido”. 

“Então posso ir embora?” perguntei.  

“Sim”, disse o homem e sussurrou algo a seu vizinho, enquanto lhe afagava amigavelmente a 

mão. Era um homem velho, ainda inteiro também e muito forte, mas 

 

__________ 

 

Era uma portinha extremamente baixa que levava ao jardim, não mais alta do que os arcos de 

arame que se põem na terra quando se joga críquete. Por isso não podíamos entrar no jardim 

um ao lado do outro, um devia engatinhar atrás do outro. Primeiro Marie ainda me dificultou 

na medida em que começou a puxar meus pés logo quando quase fiquei emperrado fiquei enta-

lado na portinha com os ombros. Enfim a ultrapassei e também Marie espantosamente passou, 

contudo só com minha ajuda. Estávamos de tal modo ocupados com tudo aquilo que não notá-

ramos que o anfitrião claramente estava próximo desde o início e nos observara. Isso não agra-

dou a Marie, pois seu vestido leve tinha se amarrotado pel enquanto engatinhávamos. Mas agora 

nada podia ser feito para melhorar, pois o anfitrião já nos cumprimentava, balançava minha 

mão efusivamente, dava uns tapinhas leves na bochecha de Marie. Não conseguia me lembrar 

da idade de Marie, provavelmente era uma pequena criança, já que a tinham cumprimentado 

assim, mas eu certamente não era muito mais velho. Um criado passou por nós, passou quase 

voando, carregava na mão direita levan elevada – a esquerda, ele a mantinha na cintura – uma 

bandeja grande e repleta aos montes, na pressa não consegui reconhecer seu conteúdo, vi so-

mente como longas tiras ou folhas ou algas pendiam pendiam ao redor da bandeja e balançavam 

no ar atrás do criado. O anfitrião nos convidou a lhe Chamei a atenção de Marie para ele, ela 

me acenou com a cabeça, mas não estava tão espantada quanto esperara. Na verdade, tratava-

se de sua primeira entrada na grande sociedade, vinha de um limitado meio pequeno-burguês, 



80 

devia parecer a ela como a uma pessoa que houvesse sempre vivido em uma planície e de re-

pente uma cortina se rasga à sua frente e ela está no sopé de uma montanha. Mas também em 

seu comportamento para com o anfitrião, não mostrava nada disso, escutou com calma as pala-

vras de saudação e entrementes colocou com calma lentamente as luvas cinzas que ontem lhe 

comprara. No fundo era-me muito caro que ela fosse aprovada no teste dessa maneira. O anfi-

trião então nos convidou a segui-lo, e fomos então na direção em que o criado sumira, o anfitrião 

estava sempre um passo à nossa frente, mas sempre meio virado para nós.  

 

 

 

vieram e um senhor doente, que estava doente deitado na cama, levantara-se com a gritaria e 

pusera sobre si o roupão de dormir. Estes estavam agora de pé lá embaixo diante do relógio, o 

doente esfregou a região do peito, porque o coração lhe doía,   

 

__________ 

 

Estava de pé junto próximo da porta do grande salão, longe de mim na parede de trás jazia o 

leito do rei, uma jovem freira graciosa e extremamente ágil se ocupava dele, ajeitou seus tra-

vesseiros, aproximou uma mesinha com refrescos, dos quais escolheu [um] para o rei, e segu-

rava debaixo do braço um livro que até então estivera lendo em voz alta para o rei. O rei não 

estava doente, senão teria se recolhido ao quarto de dormir, mas precisava ficar deitado, alguma 

agitação o pusera para baixo e inquietara seu coração sensível. Um criado havia agora mesmo 

anunciado a filha do rei e seu marido, por isso a freira interrompera a leitura. Para mim era 

desconfortável que talvez escutasse agora as conversas familiares, mas já que estava aqui 

mesmo e ninguém me dera a ordem de ir embora, talvez propositalmente, talvez porque haviam 

me esquecido em minha insignificância, vi-me obrigado a permanecer e apenas me recolhi ao 

canto mais extremo do salão. Uma pequena porta na parede, próxima do rei, se abriu e um atrás 

do outro entraram apareceram a princesa e o príncipe inclinando-se, no salão a princesa se agar-

rou ao braço do príncipe e assim caminharam unidos até o rei. “Não posso continuar a fazê-lo”, 

disse o príncipe. “Você assumiu oficialmente essa obrigação antes do casamento”, disse o rei. 

“Eu sei”, falou o príncipe, “ainda assim não posso continuar a fazê-lo”. “Por que não?”, per-

guntou o rei. “Não consigo respirar o ar lá de fora”, disse o príncipe, “não consigo suportar os 

muitos olhos direcionados a mim o barulho de lá, não consigo sou imune a vertigens, passo mal 

nas alturas, em suma, não posso mais fazê-lo”. “O que você disse por último tem seu sentido, 

decerto um sentido maldoso”, disse o rei, “todo o resto são palavras vazias. E o que minha filha 
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diz?”. “O príncipe tem razão”, disse a princesa, “uma vida tal qual a que leva agora é um peso, 

um peso para ele e para mim. Você talvez não o imagine claramente, papai. Ele tem de estar 

sempre pronto, na verdade acontece cerca de uma vez na semana, mas ele deve estar sempre 

pronto. Pode acontecer às horas mais absurdas do dia. Por exemplo, estamos sentados num 

pequeno grupo para comer, a gente se esquece um pouco de toda dor e fica inocentemente 

contente. Então irrompe o guarda e chama pelo príncipe, agora tudo tem de acontecer natural-

mente na maior correria, a roupa ele deve coloc retirar a roupa, enfiar-se num uniforme aper-

tado, obrigatório, repulsivamente colorido, quase cômico, quase aviltante, e corre para fora, o 

pobre coitado. O grupo se desfaz, os convidados se dispersam, felizmente, pois quando o prín-

cipe retorna, é incapaz de falar, incapaz de tolerar alguém ao seu lado senão a mim, às vezes só 

consegue ainda entrar pela porta e então já cai estatelado sobre o tapete. Papai, é possível con-

tinuar a viver assim[?]”. “Palavras de mulher”, disse o rei, “não me impressionam, você mas 

que você, príncipe, tenha se deixado levar – pois isso me é claro agora – por palavras femininas 

a me recusar o serviço, isso me magoa.”  

 

__________ 

 

De novo começaram a tocar as flautas, de novo se levantou o homem escuro154  

 

__________ 

 

É esta a área, cinco metros de comprimento, cinco metros de largura, não [é] grande portanto, 

mas pelo menos é terreno próprio. Quem ordenou assim? Não se sabe exatamente. Uma vez 

veio um estrangeiro, tinha muito correi couro sobre farda, cinto, boldrié, cabo e bolsa. Um negro 

trouxe uma mesa e cadeira; se não fosse um negro, certamente teríamos sabido de tudo De um 

bolso tirou um bloco de anotações, anotou algo e perguntou depois: “Onde está o candidato 

requerente?”. O requerente deu um passo à frente. Metade dos moradores da casa estava reunida 

a seu redor em um grande semicírculo, eu era à época um pequeno garoto de cerca de cinco 

anos, vi e ouvi tudo, mas se não me tivessem narrado posteriormente com detalhes, não saberia 

quase nada sobre isso. Era estranho incompreensível demais para que eu então pudesse ter de-

talhadamente prestado bem atenção, apesar disso, a posterior narrativa de estranhos ganhou 

muito em vivacidade por meio da própria imprecisa lembrança. Assim, ainda hoje praticamente 

 
154 Segundo o aparato, essa passagem está muito rasurada (KAFKA, 1992b: 258).  
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vejo como o estrangeiro mediu o requerente com um olhar rigoroso. “Não é nada insignificante 

o que você deseja”, disse o estrangeiro, “você tem consciência disso? 

 

 

 

Àqueles selvagens, dos quais se conta que não teriam outro desejo senão morrer, ou melhor, 

nem mesmo têm esse desejo mais, antes a morte tem desejo por eles e eles se entregam, ou 

melhor, nem mesmo se entregam, antes caem na areia da margem e não nunca mais se levantam 

– àqueles selvagens me assemelho muito e tenho também irmãos de tribo à minha volta, mas a 

confusão nessas regiões é tão grande, a multidão ondula para cima e para baixo de dia e de noite 

e os irmãos se deixam levar por ela. Por aqui isso se chama “tomar alguém nos braços”155, ajuda 

tal está sempre disponível aqui, teme-se como ao diabo alguém que pudesse tombar sem razão 

e jazesse, a causa disso é o exemplo, é o fedor da verdade que dele subiria. Certamente, nada 

aconteceria, um, dez, um povo inteiro poderia jazer e nada aconteceria, a imponente vida se-

guiria seu curso, os sótãos estão ainda saturados de bandeiras que nunca foram desenroladas, 

esse realejo tem um só cilindro, mas é a própria Eternidade quem gira a manivela. E porém o 

medo! Como as pessoas carregam sempre em si o seu próprio inimigo, não importa o quão 

impotente ele seja[!] Por causa dele, por causa desse impotente inimigo elas são  

 

 

 

“E então?” disse o senhor, olhou para mim sorrindo e mexeu na sua gravata. Consegui suportar 

o olhar, virei-me porém espontaneamente um pouco para o lado e olhei para fixei os olhos cada 

vez mais intensamente sobre o tampo da mesa, como se uma cavidade ali se abrisse e se apro-

fundasse e puxasse meu olhar para baixo. Ao mesmo tempo disse: “Você quer me testar, mas 

até agora não comprovou nenhuma legitimidade”. Então ele riu alto: “Minha legitimidade é 

minha existência, minha legitimidade é meu estar-sentado-aqui, minha legitimidade é minha 

pergunta, minha legitimidade é que o senhor me compreende”. “Decerto”, eu disse, “aceitemos 

que seja assim”. “Então vou testar o senhor”, falou, “solicito apenas que recue um pouco sua 

cadeira, o senhor me aperta aqui. Também peço que não olhe para baixo, mas nos meus olhos. 

Talvez para mim seja mais importante vê-lo do que ouvir suas respostas”. Assim que acedi a 

seu pedido, ele começou: “Quem sou eu?”. “Aquele que me testa”, disse. “Certamente”, falou, 

 
155 einem unter den Arm greifen: literalmente, agarrar alguém debaixo do braço, figurativamente, ajudar alguém 

em necessidade. O Duden (2013: 57) anota que “[n]essa expressão a imagem do auxílio está ainda evidentemente 

conservada. Agarra-se debaixo dos braços e apanha-se uma pessoa que ameaça cair e ter um colapso”. Recorde-se 

do príncipe do fragmento anterior. 
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“e o que sou ainda?”. “Meu tio”, disse. “Seu tio”, exclamou, “mas que resposta louca”. “Meu 

tio”, disse reforçando. “Nada melhor” 

 

__________ 

 

Estava em pé na varanda do meu quarto. Era bem alto, contei as fileiras de janelas, era no sexto 

andar. Embaixo havia gramados, era uma pequena praça fechada em três lados, decerto em 

Paris. Fui para dentro do quarto, deixei a porta aberta, parecia ser ainda março ou abril, mas o 

dia estava quente. Num canto estava uma escrivaninha pequena, muito leve, poderia levantá-la 

com minha mão e balançá-la no ar ao meu redor. Sentei-me porém diante dela, tinta e pena 

estavam prontas, queria escrever um cartão-postal. Inseguro, meti a mão no bolso para ver se 

tinha um cartão, então ouvi um pássaro e assim que olhei ao redor, percebi na varanda uma 

gaiola à parede. Em seguida saí de novo, tive de me pôr na ponta dos pés para ver o pássaro, 

era um canário. Alegrou-me essa posse. Enfiei bem para dentro um pedaço de alface verde que 

estava preso entre as barras da grade e deixei o pássaro debicá-lo. Então me virei em direção à 

praça novamente, esfreguei as mãos e me inclinei rapidamente sobre a balaustrada. Além da 

praça, numa mansarda, alguém parecia me observar com um binóculo de ópera, provavelmente 

porque eu era um novo inquilino aqui. Achei, isso era mesquinho, mas talvez se tratasse de um 

doente, para o qual a vista da janela era o mundo. Já que achara um cartão no bolso, fui ao 

quarto para escrever, contudo não era um cartão ilustrado havia no cartão uma ilustração de 

Paris, antes uma imagem somente, um calmo chamava-se Angelus, via-se um lago calmo, no 

primeiro plano muito pouco junco, no meio um barco e nele uma jovem mãe com seu filho nos 

braços, era  

 

 

 

Para falar a verdade, a coisa toda não me interessava muito. Ficavao deitado no canto, debaixo 

da cabeça uma velha coberta velhos farrapos observavao na medida em que se podiae observar 

quando se está deitado, prestavao atenção na medida em que o compreendiao, nadava nado vivo 

aliás há s meses já num escuro estado crepuscular e esperavao pela noite. Diferentemente do 

meu colega de cela, um homem inflexível, um capitão reformado. Posso me colocar no seu 

estado psíquico. Sua opinião é de que sua condição se assemelha mais ou menos à de um via-

jante polar que está congelado sem esperança em algum lugar, mas que seguramente ainda será 

salvo, ou melhor, que já está salvo, como se pode ler na história das expedições polares. E agora 
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surge o seguinte dilema: que será salvo é indubitável para ele, independentemente de sua von-

tade, será salvo simplesmente por conta do peso vitorioso de sua personalidade, mas deve de-

sejá-lo? Seu desejar ou não-desejar não mudará nada, ele será salvo, mas resta a pergunta se 

ainda deve desejá-lo. Ocupa-se com essa pergunta aparentemente fora de contexto, que ela ele 

a examina, ele a propõe para mim, nós a discutimos. Ele não compreende que essas interroga-

ções tornam definitivo o seu destino e que aqui o Não falamos propriamente da salvação. Para 

se salvar basta-lhe aparentemente o pequeno martelo que de alguma maneira arranjou para si, 

um martelinho para bater cravos numa prancheta de desenho, mais que isso não poderia execu-

tar, mas ele também não exige nada do tipo do martelo, só a posse o encanta. Às vezes se ajoelha 

ao meu lado e mostra segura diante do meu rosto esse martelo já visto umas mil vezes, ou toma 

a minha mão, estende-a os dedos no chão e martela todos os dedos em sequência. Ele sabe que 

com esse martelo não consegue arrancar uma lasca do muro, também não quer isso, apenas 

passa-o riscando as paredes às vezes de leve, como se pudesse dar com ele o compasso que põe 

em movimento a grande maquinaria esperante da salvação. Não será exatamente assim, a sal-

vação vai começar a seu tempo independentemente do martelo, mas ele é alguma coisa, algo 

manuseável, uma garantia, um chamariz não se pode beijar a salvação algo que se pode beijar, 

tal como nunca se poderá beijar a própria salvação.  

Agora, minha resposta a suas perguntas é simples: “não, a salvação não é para se desejar. Não 

quero estabelecer leis gerais, isso é coisa para o carcereiro. Falo somente de mim. E no que me 

diz respeito, mal pude suportar na liberdade, na mesma liberdade que agora deverá ser nossa 

salvação, ou não suportei realmente, pois agora estou nessa cela. Contudo, na verdade não as-

pirei a vir para a cela, mas apenas a seguir de um modo geral, talvez rumo a uma outra estrela, 

primeiramente rumo a uma outra estrela. Mas seria o ar de lá respirável por mim ou não me 

sufocaria lá como aqui na cela[?] Poderia assim igualmente ter aspirado à cela. 

Às vezes os 2 carcereiros vêm para nossa cela para jogar cartas. Eles empurram a nós e a nossos 

catres para um canto Não sei por que fazem isso, não falam conosco, na verdade é um signifi-

cativo alívio da pena. Quando Eles vêm sempre à noite e permanecem até dentro da madrugada. 

Trazem consigo grandes canecas de cerveja e três cadeiras do corredor 

Às vezes dois carcereiros vêm para nossa cela para jogar cartas. Não sei por que fazem isso, na 

verdade é um certo alívio da pena. Vêm na maioria das vezes ao anoitecer, sempre tenho então 

uma leve febre, não consigo manter os olhos de todo abertos e só indistintamente os vejo à luz 

do grande lampião que trouxeram consigo. Será que isso é ainda uma cela de verdade se basta 

mesmo aos carcereiros? Mas nem sempre fico feliz com essa reflexão, uma consciência de 

classe de condenados desperta em mim, até mesmo a última coisa que nos restou a cela eles 

querem tomar de nós[?] o que eles querem aqui entre os condenados? Fico feliz, sim, que eles 
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estão aqui, me sinto também assegurado pela presença desses homens imponentes eu me sinto 

também por eles elevado além de mim mesmo, mas por outro lado tampouco quero isso, quero 

abrir a boca e soprá-los para fora da cela apenas com nada menos que com a força da minha 

respiração. 

Certamente, pode-se dizer que o capitão enlouqueceu por estar preso. O círculo de suas ideias 

está tão limitado que mal há espaço para mais uma. Ele já pensou praticamente até o fim a ideia 

da salvação, não sobrou nada senão um pequeno resto, exatamente o tanto que é necessário para 

ainda mantê-lo desesperadamente um pouco no alto, mas até mesmo esse resto ele larga às 

vezes, tenta de fato novamente apanhá-lo e literalmente arqueja de felicidade e orgulho. Mas 

nem por isso sou superior a ele, no método talvez, em alguma coisa desimportante talvez, mas 

fora isso em nada.  

 

__________ 

 

Um dia chuvoso. Você está diante do brilho de uma poça. Não está cansado, nem triste, nem 

pensativo, apenas está aí em toda a sua gravidade156 e espera por alguém. Então escuta uma voz 

cujo tom mesmo, ainda sem palavras, fá-lo sorrir. “Venha”, diz a voz. Mas à sua volta não há 

ninguém com quem pudesse ir. “Eu iria agora mesmo”, você diz, “mas não vejo você”. Em 

seguida não escuta mais nada. Mas o homem por quem você esperava vem, um homem alto, 

forte, com olhos pequenos, sobrancelhas espessas, bochechas gordas, um pouco caídas, e um 

cavanhaque. Para você é como se já o tivesse visto uma vez. É claro que já o viu, pois é seu 

antigo companheiro de negócio, tinha combinado com ele de se encontrarem aqui e discutirem 

minuciosamente uma questão de negócios, suspensa por longo tempo. Porém, apesar de estar 

aqui na sua frente e de a chuva pingar lentamente da velha conhecida aba do chapéu, você o 

reconhece só com muito esforço. Algo estorva, você quer afastar isso, entrar em contato direto 

com quer entrar em contato direto com o homem e por isso o pega pelo braço. Mas logo tem de 

soltá-lo, dá-lhe arrepios, no que tocou? Você olha para sua mão, mas apesar de não ver nada, 

tem ânsia de vômito. Você inventa uma desculpa, que provavelmente não é desculpa nenhuma, 

pois enquanto a diz, já a esqueceu e segue adiante, vai em linha reta para dentro da parede de 

uma casa – o homem chama por você, talvez um aviso, você o rejeita com um gesto – a parede 

se abre à sua frente, um criado segura bem alto um candelabro, você o segue. Ele não o conduz, 

porém, a uma moradia, mas a uma botica. É uma grande botica com uma parede alta em formato 

 
156 Erdenschwere: não só a gravidade do planeta Terra, mas principalmente a vida terrena sentida como peso 

impeditivo dos voos anímicos. A mesma palavra aparece no famoso aforismo F93. 
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de semicírculo, que contém milhares centenas de gavetas uniformes. Há também muitos com-

pradores, a maioria tem longas varas finas, com as quais batem na gaveta da qual querem obter 

algo. Em seguida os ajudantes escalam com movimentos velozes, mas infimamente curtos – 

não se consegue ver sobre o que escalam, esfrega-se os olhos e ainda não se consegue ver – e 

pegam o que é pedido. Se é feito somente para divertir os vendedores ou se é algo inato a eles 

aos vendedores, de qualquer modo os vendedores eles possuem rabos espessos que se projetam 

atrás das calças, como se fossem de esquilos, mas bem mais longos, e quando escalam, os rabos 

se sacodem junto com todos os muitos movimentos curtos. Mal se reconhece a ligação da loja 

com a rua por conta da multidão de compradores no seu fluxo para lá e para cá, por outro lado 

vê-se uma pequena janela fechada, que ao lado direito da provável entrada principal dá para a 

rua. Por essa janela vê-se lá fora três pessoas, elas preenchem a vista, que se tem por essa janela 

tão completamente que não se pode dizer se atrás delas a rua está abarrotada de pessoas ou 

talvez vazia. Vê-se primeiramente um homem que atrai o olhar totalmente para si, em cada um 

dos lados há uma mulher, mas mal se as percebe, estão encolhidas ou inclinadas ou se inclinam 

diretamente agora mesmo, já indo de alguma maneira para o fundo profundamente em direção 

ao homem, elas são completamente secundárias, por outro lado o homem mesmo possui algo 

de feminino também. Ele é forte, veste uma blusa azul de trabalhador, seu rosto é largo e amplo, 

o nariz um pouco achatado, como se tivesse sido agora mesmo achatado e as narinas procuras-

sem se conservar ao menos de alguma maneira em estranhos contorcimentos, as bochechas têm 

forte coloração vital  lutassem, contorcendo-se, por sua conservação, as bochechas têm forte 

coloração vital. Olha permanentemente para dentro da lo botica, mexe os lábios, gira inclina-se 

entã para a direita e a esquerda como se procurasse alguma coisa ali dentro e murmura ao 

mesmo tempo alguma coisa. Na loja destaca-se um homem que não faz pedidos nem faz o 

serviço, circula ereto, procura contemplar tudo, segura o lábio inferior com dois dedos e, às 

vezes olha o relógio de bolso. Trata-se claramente do dono, às vezes os compradores apontam 

entre si para ele, é fácil de ser reconhecido nas inúmeras correias de couro, finas, arredondadas 

e longas, que circundam o tronco penduradas mais não tão frouxas que, não tão justas, segundo 

o comprimento e a largura. Um menino louro de cerca de dez anos se agarra no seu paletó, às 

vezes procura agarrar as correias também, pede alguma coisa que o boticário não quer porém 

lhe conceder. Então toca a campainha da porta. Por que toca? Tantos compradores iam e vinham 

sem que ela tocasse, mas agora toca. A multidão se afasta se empurra para longe da porta, é 

como se esse toque já fosse esperado, é até como se a multidão soubesse mais do que confessa. 

Agora se vê também a grande porta de vidro com dois batentes. Lá fora há uma rua estreita e 

vazia, cuidadosamente pavimentada com paralelepípedos, é um dia nublado e chuvoso, mas 
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ainda não chove. Um senhor acabou de abrir a porta vindo da rua e pôs a campainha em movi-

mento, mas de repente agora duvida, dá mais um passo para trás, passa os olhos sobre a placa 

do negócio, sim, está certo e agora entra. Trata-se do médico Herodias, todos na multidão o 

sabem. A mão esquerda no bolso da calça, ele vai em direção ao boticário, que agora, lançado 

fora abandonado de algum jeito pela multidão, a multidão parece de algum jeito ter causado 

isso está sozinho no espaço liberado; até mesmo o menino, porém logo na primeira fileira, ficou 

para trás e olha para lá com seus olhos azuis, bem abertos. Herodias tem um jeito sorridente e 

superior de falar, recostou a cabeça e, mesmo quando ele próprio fala, dá a impressão de estar 

ouvindo. Ele Ao mesmo tempo é muito distraído, deve-se lhe dizer muitas coisas duas vezes, 

custa avançar até ele, ele sorri e acha isso em ordem. até disso parece sorrir. Como poderia um 

médico não conhecer a botica[?], obviamente a conhece e contudo ele olha a seu redor como se 

estivesse aqui pela primeira vez e sacode a cabeça para os vendedores com seus rabos. Então 

seu olhar fica preso em alguém na multidão e ele se torna sério. Mas um outro, que o cumpri-

menta efusivamente tirando o chapéu, o distrai e ele lhe acena com a cabeça. Ele fecha os olhos 

passa com a mão sobre eles e se vira então somente para o boticário. Então seu olhar fica preso 

em alguém na multidão e apenas é distraído por um outro que o cumprimenta de modo especi-

almente deferente e ao qual acena com a cabeça. Na botica fez-se agora completo silêncio157 

Então vai em direção ao boticário, abraça-o com o braço direito na altura dos ombros, vira-o e 

agora vão embora juntos um do outro rumo à parte interna da botica através da multidão, que 

se afasta de lado, o menino diante deles, olhando timidamente sempre para trás. Chegam até 

uma cortina atrás do balcão, a qual o menino levanta diante deles, então por duas câmaras de 

laboratório e enfim até uma pequena porta que, já que o menino não ousa, o médico é obrigado 

a abrir. Existe o perigo de que a multidão, empurrando-se atrás deles até aqui, também vá segui-

los para dentro do quarto. Mas os vendedores, que nesse meio tempo avançaram penetrando até 

a primeira fileira, voltam-se contra a multidão sem esperar uma ordem do senhor, são fortes 

pessoas jovens, fortes, mas também espertas; lenta e calmamente empurram para trás a multidão 

que, aliás, veio rolando atrás praticamente só por conta de seu peso, não com a intenção de 

perturbar. Ainda assim faz-se valer um incômodo contra-movimento. O homem com as duas 

mulheres causa-o, deixou sua posição à janela, entrou na loja e agora quer avançar ainda mais 

do que os todos os outros. Justamente por conta da flexibilidade da multidão, que claramente 

mostra consideração por esse lugar, ele consegue. Através dos vendedores, que empurra para o 

lado mais por dois rápidos olhares do que por seus cotovelos, ele já se aproximou dos senhores 

com suas duas mulheres atrás de si e olha, ele que é maior do que ambos, por entre suas cabeças 

 
157 Como no F24 anterior, há aqui sucessivas camadas de elaboração. Porém, ao contrário de lá (cf. KAFKA, 

1992b: 261-262), não há salto de parágrafo (cf. KAFKA, 1992b: 265). Por isso, o texto resta mais intrincado.  
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em direção à escuridão do quarto. “Quem vem aí[?]”, pergunta, fraca, uma mulher de dentro do 

quarto. “Fique calma, o médico”, responde o boticário e agora entram os dois no quarto. Nin-

guém pensa em acender uma luz. O médico deixou o boticário e vai sozinho até a cama. O 

homem com e as mulheres se apoiam nos pés da cama sob junto aos pés da mulher doente como 

se numa balaustrada. O boticário não ousa avançar, o menino se põe novamente junto dele. O 

médico perdeu toda a superioridade O médico apalpa o peito sente-se atrapalhado pelos três 

estranhos. “Quem são vocês?”, pergunta baixo, em consideração pela doente. “Somos Vizi-

nhos”, diz o homem. “O que querem aqui?” “Queremos”, disse o homem e falou bem mais alto 

do que o médico 

 

 

 

Eu remava em um lago. Era dentro de uma caverna abobadada sem luz do dia, mas ainda assim 

estava claro, uma luz clara, uniforme, que brilhava da pedra cinzapálido-azulada. Apesar de não 

se perceberem nenhuma corrente de ar, as ondas subiam alto, mas não de tal modo que existisse 

um perigo para meu pequeno, porém firme abaulado barco. Eu remava calmamente através das 

ondas, e mal pensava no remar mas não pensava no remar, estava completamente só ocupado 

em inspirar o silêncio absorver com todas as minhas forças o silêncio que reinava aqui e que 

eu, um silêncio que eu até então nunca havia encontrado em minha vida. Era como um fruto 

que ainda não provara e que porém era o mais nutritivo de todos os frutos, eu tinha fechado 

meus olhos e o sorvia para dentro de mim. Decerto não imperturbado, o silêncio ainda era com-

pleto, mas continuamente ameaçava uma perturbação, algo ainda retinha o barulho, mas ele 

estava diante da porta, explodindo de vontade de finalmente escapar. Rolei os olhos contra 

aquele que não estava lá, tirei um remo da forqueta, levantei-me no barco oscilante e ameacei 

o vazio com o remo. Ainda permaneceu calmo e eu remei adiante.  

 

__________ 

 

Eu era tão jovem e estava no melhor dos caminhos, e porém deu errado pois nada dá errado 

para a juventude 

A diabrura do mundo consiste em que a juventude sempre triunfa sobre tudo 

 

__________ 
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A fraqueza fundamental do ser humano não consiste em que não vença, mas que não possa 

seguir explorar a vitória. A juventude vence em tudo, o engano primordial, a diabrura mais 

oculta, mas não há ninguém que possa agarrar a vitória, que possa torná-la viva, pois então a 

juventude também já passou. A velhice não ousa mais tocar na vitória e a nova juventude, opri-

mida pelo novo ataque que já principia, quer a sua própria. E assim o diabo é constantemente 

vencido, mas nunca aniquilado.  

 

__________ 

 

Os sempre desconfiados me pareciam sempre risíveis, pois são são seres humanos que supõem 

que, ao lado do grande engano primordial, em cada caso se implementa realiza especialmente 

para eles um pequeno engano particular e que portanto, quando uma cena de amor é apresentada 

no palco, além do sorriso mentiroso para seu amado a atriz também tem um sorriso especial-

mente traiçoeiro para um espectador bem específico na última galeria. Estúpida arrogância.  

 

__________ 

 

Você consegue saber outra coisa que não seja engano e? Pois se alguma vez o engano for ani-

quilado, você não poderá olhar para ele senão se tornará uma coluna de sal.  

 

__________ 

 

Eu tinha quinze anos quando me mudei para a cidade qui entrei num negócio como aprendiz. 

Não me fora fácil ser aceito em algum lugar, pois apesar de ter referências satisfatórias decerto 

eu tinha, mas era muito pequeno e fraco. O chefe que estava sentado em um pequeno, estreito 

escritório sem janelas debaixo de uma lâmpada elétrica intensa em sua escrivaninha, um dos 

braços de algum jeito enganchado no encosto da cadeira, o polegar firme no bolso do colete a 

cabeça recostada o mais distante possível de mim, o queixo sobre sobre o peito me testava e 

não me achou apropriado: “Você é disse ele sacudindo a cabeça muito fraco para carregar pa-

cotes e preciso apenas de um jovem que possa carregar pacotes pesados” disse ele. “Vou me 

esforçar” disse eu “também vou me tornar ainda mais forte Finalmente fui aceito num negócio 

de ferro, na verdade por mera compaixão. Era uma loja sombria e pequena no pátio de uma casa 
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antiga e eu tinha de carregar cargas que eram muito pesadas para minhas forças, mas ainda 

assim estava muito satisfeito em finalmente ter um trabalho.158  

 

__________ 

 

Não é necessário que você saia da casa. Permaneça à sua mesa e escute. Nem mesmo escute, 

espere até que você se aflija. Nem mesmo espere, fique completamente quieto e sozinho. O 

mundo se lhe oferecerá para o desmascaramento, ele não se aguenta, extasiado se contorcerá à 

sua frente.  

 

__________ 

 

O grande nadador! O grande nadador! clamavam as pessoas. Eu vinha das Olimpíadas em An-

tuérpia X, onde conquistara o um recorde mundial dos 1500 em natação. Estava na escadaria 

da estação de minha cidade natal – onde fica? – e olhava para a multidão confusa no crepúsculo. 

Estava chuvoso, precisei esperar um momento pelo automóvel e apertava Uma moça, cuja bo-

checha afaguei fugazmente, envolveu-me depressa com uma faixa na qual estava escrito numa 

língua estrangeira: Ao vencedor olímpico. Um automóvel parou defronte, alguns senhores me 

forçaram para dentro, dois senhores embarcaram também foram juntos também, o prefeito e 

mais outro. Logo estávamos num salão festivo, um coro cantava da galeria quando entrei, todos 

os convidados, eram micentenas, se levantaram e clamaram em compasso uma sentença que 

não entendi bem. À minha direita esquerda estava sentado um ministro, não sei por que suas 

palavras me assustaram tanto na apresentação, eu o medi primeiramente com olhares como 

antes de uma luta de ringue um duelo selvagens, mas logo em seguida voltei a mim, à direita 

sentava a esposa do prefeito, uma dama opulenta, tudo nela, especialmente na altura do busto, 

parecia-me pleno de rosas e penas de avestruz. À minha frente sentava um homem gordo com 

um rosto de chamativa brancura, ouvira por cima o seu nome durante a apresentação, ele pusera 

os cotovelos sobre a mesa – deram-lhe particularmente muito espaço – olhou para a frente e se 

calou, à sua direita e à sua esquerda estavam sentadas duas moças bonitas e loiras, eram engra-

çadas, tinham permanentemente algo a contar e eu olhava de uma para a outra. Apesar da rica 

iluminação não conseguia distinguir claramente os hóspedes mais além, talvez porque tudo es-

tava em movimento, os criados circulavam, os pratos eram servidos, as taças elevadas, porque 

 
158 Note-se que a repetição de sobre (auf) acontece no manuscrito, com um salto de linha entre as duas ocorrências 

(cf. KAFKA, 1992b: 268). Reproduzimos o gaguejo da escrita. 
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talvez tudo estivesse até mesmo demasiadamente iluminado. Também havia uma certa desor-

dem – a única, por sinal – que consistia em que alguns convidados com o, especialmente damas, 

sentavam estavam sentados com as costas para a mesa, de tal modo as costas quase tocavam a 

mesa e que o encosto da cadeira não ficava no meio, mas as costas quase tocavam a mesa. 

Chamei a atenção das moças à minha frente para isso, mas ao passo que antes conversavam 

tanto, não disseram nada dessa vez, antes sorriram para mim com longos olhares apenas. A um 

toque de campainha – os criados ficaram paralisados entre as fileiras de cadeiras – o gordo à 

frente se levantou e discursou. Por que será que estava tão triste, o homem! Durante o discurso 

ele tocava de leve o rosto com o lenço, o que seria aceitável, tendo em vista seu tamanho, o 

calor no salão, o esforço no discurso, isso seria compreensível, mas eu percebi claramente que 

o todo era somente uma artimanha que deveria esconder o fato de que enxugava as lágrimas 

dos olhos. Ao mesmo tempo olhava permanentemente para mim, mas como se não me visse, 

antes a minha cova aberta. Sei que existe uma forma de discurso extremamente festivo, Depois 

que terminou, naturalmente me levantei e também discursei. Algo até mesmo francamente me 

impelia a falar, pois muitas coisas me pareciam aqui e provavelmente também em outros lugares 

precisar de um esclarecimento público e manifesto, eu esperava uma resposta por isso comecei:  

Caríssimos convidados da festa! Aqui e provavelmente também em outros lugares muitas coisas 

me parecem precisar de um esclarecimento público e manifesto Eu sou tenho notoriamente um 

nadador recordistae mundial, mas se os senhores fossem me perguntar como o conquistei, não 

poderia lhes responder de maneira satisfatória. Pois na verdade não sei nadar nem um pouco. 

Desde há muito gostaria de aprendê-lo, especialmente porque eu me mas não se encontrou ne-

nhuma ocasião para isso. Como pôde então acontecer que eu fosse enviado por minha terra 

natal para as Olimpíadas? Pois bem, é essa também a pergunta que me ocupa. Primeiramente 

devo constatar que não estou em minha terra natal e apesar de todo o imenso esforço não en-

tendo uma palavra do que é falado aqui. O mais óbvio seria, então, acreditar em uma confusão, 

mas não há nenhuma confusão, tenho meu recorde, voltei para minha terra natal, meu nome é 

tal como os senhores me chamam, até aqui tudo confere, mas além disso nada mais confere, 

não estou em minha terra natal, não os conheço nem os entendo. Agora, porém, ainda [há] algo 

que não exatamente, mas de alguma maneira contradiz a possibilidade de uma confusão: não 

me incomoda muito que eu não os entenda e também aos senhores parece não incomodar que 

não me entendam. Eu Do discurso do meu caríssimo senhor orador prévio acredito saber so-

mente que foi desesperadamente triste, mas esse saber não só me é suficiente, é até mesmo 

demasiado. E semelhantemente acontece com todas as conversas que tive desde minha chegada 

aqui. Retornemos porém para meu recorde mundial 
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__________ 

 

Uma narrativa parcial 

Diante da entrada do prédio estão dois homens, parecem vestidos de maneira inteiramente ar-

bitrária, em parte em farrapos, em a maior parte do que vestem são farrapos, sujos, rasgados, 

em fiapos, mas por outro lado algo está muito bem conservado, um tem um colarinho novo e 

alto com larga gravata de seda, o outro tem uma calça de nanquim fino, em corte largo, tor-

nando-se mais estreita na parte de baixo, delicadamente se apoiando para trás dobrada para 

dentro na altura das botas. Conversam entre si e bloqueiam a porta. Vem um homem, aparente-

mente um sacerdote do interior, de meia idade, alto, firme, pescoço forte, balançando-se em 

linha reta para cá e para lá sobre suas pernas inflexíveis rijas. Quer entrar, trata-se de uma 

questão urgente por cuja causa está vindo. Mas os dois vigiam a entrada, um tira de sua calça 

um relógio numa longa corrente de ouro – parecem ser algumas correntes presas umas às outras 

–, são só 8:30 não são ainda nove horas, antes das dez ninguém pode ser admitido. Para o 

sacerdote isso é muito inoportuno, mas os dois homens voltam logo a conversar entre si, o 

sacerdote. O sacerdote os observa por um tempinho; parece perceber a inutilidade de continuar 

pedindo, já segue alguns passos adiante, então lhe surge uma ideia e ele retorna novamente. Se 

os senhores realmente sabiam a quem ele queria ir? À sua irmã Rebekka Zoufal, uma velha 

senhora que mora no segundo andar com a criada. Isso contudo os guardas não sabiam, agora 

não têm mais nada contra a entrada do sacerdote, fazem até um tipo de reverência formal quando 

ele passa entre eles. Quando o sacerdote chega ao corredor, tem involuntariamente de sorrir de 

que foi tão fácil enganar os dois. Olha fugazmente para trás de novo, para seu espanto vê que 

os guardas se afastam em marcha vão embora de braços dados. Será que teriam ficado lá so-

mente por sua causa? Então cumpriram muito mal sua tarefa. Até onde alcança a visão do sa-

cerdote, isso não estaria excluído. Ele se vira completamente, a rua ficou um pouco mais cheia, 

frequentemente um dos passantes olha para dentro do corredor, francamente provocador lhe 

parece o quão aberta está a porta da casa com seus dois batentes, há uma tensão nesse estar-

aberto, qucomo se a porta com isso tomasse impulso para um irado e definitivo bater-e-fechar. 

Então ele escuta chamarem seu nome, “Arnold”, chamam através do vão da escada, uma voz 

fina, se esforçando demais, e ao mes em seguida um dedo bate de leve em suas costas. Uma 

mulher velha e encurvada está ali, inteiramente coberta num tecido verde-escuro de retículo 

largo e realmente o observa não com os olhos, mas com um dente solitário comprido e fino que 

restou solitário e inteiramente abandonado em sua boca.  

 

__________ 
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Para longe, para longe, cavalgávamos pela noite. Sem esforço e confiantes como embalados 

numa mão gigantesca. Era escura, sem lua e estrelas e ainda mais escura do que costumam ser 

noites sem lua e estrelas. Tínhamos uma importante missão que nosso líder trazia consigo numa 

carta lacrada. Preocupados de que pudéssemos perder o líder, vez ou outra um de nós avançava 

com o cavalo e tateava em direção a ele para saber se estava ainda lá. Num momento, exata-

mente quando fui conferir, não estava mais. Não nos espantamos tanto[,] nós tínhamos afinal 

temido por isso o tempo inteiro. Decidimos cavalgar de volta se nós no 

 

__________ 

 

A cidade se assemelha ao sol, não exatamente pela forma pelo contorno num círculo mediano 

a luz está totalmente concentrada, ela cega, a gente se perde, não acha as ruas, as casas, sim-

plesmente não se sai mais, tendo uma vez entrado, num outro anel bem maior continua estreito, 

mas não há mais luz que irradie ininterruptamente, existem ruelas escuras, passagens ocultas159, 

até mesmo algumas praças bem pequenas, que ficam sob um frescor crepuscular, então um anel 

ainda maior, aqui a luz é tão dispersa que se deve procurá-la, inteiras grandes áreas da cidade 

ficam debaixo de um brilho gelado e cinza, e então segue-se enfim o campo aberto, de coloração 

fosca, outono tardio e, despido, sem nem ao menos um cintilo atravessado de algum tipo de 

relâmpago. 

 

__________ 

 

Nessa cidade é continuamente manhã ainda mal principiante, o céu um cinza uniforme que mal 

se clareia, as ruas vazias, limpas e quietas, em algum lugar bate se move lentamente um batente 

de janela que não foi fixado, em algum lugar balançam ao vento as bordas de um lençol que 

está colocado estendido sobre a balaustrada da varanda no último andar, em algum lugar bate 

uma cortina de leve numa janela aberta, fora isso não há movimento.  

 

__________ 

 

Mergulhado na noite. Assim como às vezes se mergulha a cabeça para se refletir, assim também 

estar totalmente mergulhado na noite. Ao redor as pessoas dormem. Uma pequena encenação, 

 
159 Durchhaus: uma casa que contém uma passagem, a qual conecta duas ruas.  
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uma inocente autoilusão de que dormem em casas, esticadas em camas firmes sob teto firme ou 

encolhidas sobre colchões, em lençóis, sob cobertas, em verdade elas se encontraram numa 

região deserta como certa vez antes e como outra vez depois, um acampamento ao ar livre, um 

número incontável de pessoas, um exército, um povo, sob céu gelado em terra gelada, arremes-

sados lá onde antes estiveram de pé, a testa pressionada contra o braço, a face contra o chão, 

respirando calmamente. E você faz vigília, é um dos guardas, encontra o próximo graças ao 

agito da madeira que queima na pilha de lenha ao seu lado. Por que você vigia? Alguém deve 

vigiar, diz-se. Alguém deve estar aí,  

 

__________ 

 

Não exatamente é que nossa cidadezinha fique na fronteira, de modo algum, até a fronteira 

ainda é tão longe que talvez ninguém da cidadezinha tenha estado lá, há planaltos desertos para 

se atravessar, mas também largas terras férteis. Só de imaginar um pedaço do caminho a gente 

se cansa e mais do que um pedaço não se pode nem imaginar. Grandes cidades também estão 

ao longo do caminho, bem maiores do que nossa cidadezinha. Dez de tais cidadezinhas, uma 

ao lado da outra, e dez outras metidas por cima ainda não dão uma dessas gigantescas e estreitas 

cidades. Se a gente não se perde no caminho até lá, então certamente se perde nelas e escapar 

dali é impossível por conta de seu tamanho.  

Mas bem mais longe ainda do que até a fronteira é, se é possível de alguma maneira comparar 

essas distâncias – é como se se dissesse que um homem de trezentos anos de idade é mais velho 

do que um de duzentos – enfim, ainda mais longe do que até a fronteira é de nossa cidadezinha 

até a capital. Eu Enquanto ainda recebemos vez ou outra notícias das guerras na fronteira, não 

ficamos sabendo quase nada da capital, quero dizer nós os cidadãos, pois os funcionários do 

governo têm não obstante uma notligação muito boa com a capital; em um quarto de ano dois, 

três meses conseguem já uma notícia de lá, pelo menos é o que afirmam. 

E agora é curioso, e sobre isso me espanto sempre de novo, como nos sujeitamos calmamente 

em nossa cidadezinha a tudo o que é ordenado da capital. Há séculos não acontece uma mudança 

política que tenha partido dos próprios cidadãos. Na capital os grandes governantes mudaram 

se revezaram, até mesmo dinastias foram extintas ou depostas e outras novas principiaram, des-

truíram até mesmo a capital no último século, fundaram uma nova distante daquela, mais tarde 

destruíram também essa e a mais antiga foi novamente reconstruída, isso na verdade não influ-

enciou em nada na nossa cidadezinha. Nossos funcionários sempre estiveram em seus postos, 

os elevmais elevados vinham da capital, os secundários medianos, no mínimo de fora, os mais 

baixos de nosso meio, e assim permaneceu e assim nos bastou. O funcionário mais alto é o 
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coletor-mor de impostos, ele tem a patente de um general coronel e assim também é chamado. 

Hoje em dia é um homem velho, eu o conheço porém há anos, pois já em minha infância era 

um general coronel, ele fez primeiramente uma carreira bem rápida, depois parece que ela pa-

rou, agora, para nossa cidade sua patente é suficiente, uma patente mais elevada não teríamos 

capacidade de receber entre nós. Eu Quando tento imaginá-lo, vejo-o sentado nao varanda al-

pendre de sua casa na praça do mercado, recostado, o cachimbo na boca. No telhado sobre ele 

a bandeira do reino balança ao vento, nos lados do alpendre, que é tão grande que às vezes 

ocorrem ali pequenos exercícios militares, a roupa lavada fica estendida para secar. Seus netos, 

em belas roupas de seda, brincam ao seu redor, não lhes é permitido ir para a praça do mercado 

lá embaixo, as outras crianças são indignas deles, mas ainda assim a praça os atrai e eles pelo 

menos enfiam suas cabeças entre os balaústres de made e, quando as outras crianças brigam 

embaixo, brigam juntos de cima. 

Portanto, esse coronel governa a cidade. Acredito que ninguém apres ele ainda não apresentou 

a ninguém um documento que lhe dê esse direito. Certamente ele também não tem um docu-

mento assim. Talvez ele seja realmente um coletor-mor de impostos, mas isso é tudo?, isso lhe 

dá o direito também de governar em todos os âmbitos da administração? Seu cargo é, sim, muito 

importante para o Estado, mas para os cidadãos não é porém o mais importante. Entre nós, tem-

se quase a impressão de que as pessoas diriam: “Agora você nos tomou tudo o que tínhamos, 

então toma-nos a nós mesmos também, por favor”. Pois de fato não é que ele usurpou o governo 

tomou para si o governo e também não é nenhum tirano. Desde tempos remotos a evolução se 

deu de modo a que o coletor-mor de impostos se tornasse o superior primeiro funcionário e o 

coronel se sujeita a essa tradição tal como nós.  

Mas ainda assim, apesar de viver entre nós sem demasiada diferenciação de dignidade, ele é 

contudo algo completamente diferente dos cidadãos comuns. Quando uma deputação delegação 

vem a ele com um pedido, lá fica como a muralha do mundo. Atrás dele não há nada mais, 

realmente se escuta ao modo de um pressentimento algumas vozes continuarem a cochichar, 

mas isso é provavelmente uma ilusão, pois ele significa o encerramento do todo, ao menos para 

nós. Seria preciso tê-lo visto em tais recepções. Certa vez na infância tive com estive presente 

quando uma delegação dos cidadãos lhe pediu por apoio governamental para os desabrigados, 

pois o bairro mais pobre tinha se incendiado inteiramente. Meu pai, o ferrador, é benquisto na 

comunidade, era membro da delegação e me levara junto. Isso não é nada extraordinário, todos 

se empurram para ver um espetáculo assim, mal se distingue a verdadeira delegação do resto 

da multidão; como essas recepções acontecem a maioria das vezes no alpendre, há pessoas que 

apõem escadas ao alpendre sobem em escadas a partir da praça do mercado e tomam parte nas 

coisas de cima por sobre a balaustrada. Naquela ocasião estava de tal modo arranjado que cerca 
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de um quarto do alpendre estava reservado a ele, a parte restante preenchia-se com a multidão. 

Alguns soldados zelavam pela ordem vigiavam tudo, circundavam o coronel-no em semicírculo 

também. Eram No fundo bastaria um soldado para tudo, tão grande é entre nós o temor deles. 

Não sei exatamente de onde vêm esses soldados, de qualquer modo longe daqui, todos se asse-

melham muito entre si, não precisariam nem mesmo de um uniforme e dessemelhantes. São 

pessoas pequenas, não são fortes, mas habilidosas, o mais notável neles é a dentição forte, que 

enche realmente demais a boca, e enfim uma certa cintilação inquieta de seus pequenos e es-

treitos olhos. Por causa de ambos, porém também por são o horror das crianças, mas também a 

sua diversão, pois as crianças gostam sempre de se assustar com esses dentes e esses olhos para 

então correrem desesperadas. Esse susto do tempo de infância provavelmente não se perde entre 

os adultos, ao menos continua a agir. E há decerto outra coisa ainda. Os soldados falam um 

dialeto completamente incompreensível para nós, não conseguem se acostumar ao nosso nem 

um pouco, assim resulta neles uma certa reclusão, uma inacessibilidade, que além disso corres-

ponde ao seu caráter, de tal modo são quietos, sérios e rijos, não fazem nada realmente mau e 

são porém num mau sentido quase insuportáveis. P. ex. um soldado entra em uma loja, compra 

uma ninharia, e permanece então apoiado lá no balcão, presta atenção às conversas, não as 

entende provavelmente, mas ainda assim dá a impressão de como se entendesse, não diz ele 

mesmo nenhuma palavra, apenas olha rijamente para aquele que fala, então de novo para aque-

les que escutam e mantém a mão sobre o cabo da longa faca em seu cinto. Isso é repugnante, 

perde-se o prazer na conversa, a loja se esvazia e só quando está completamente vazia, o soldado 

vai embora também. Ao mesmo tempo não acontece nenhuma agitação, Portanto, onde os sol-

dados apareçam, também o nosso povo vivaz se aquieta. Assim era naquela época também. 

Como em todas as ocasiões festivas, o coronel ficava ereto e se apoiava segurava com as mãos 

esticadas para a frente duas longas varas de bambu. É um velho costume, que significa algo 

como: assim ele sustenta a lei e assim ela o sustenta. Agora, claro que todo mundo sabe o que 

o espera em cima no alpendre e porém é costume ficar assustado a cada nova vez, também 

naquela vez o destinado a discursanter não queria começar, já estava diante do coronel, mas 

então a coragem o abandonou e com diversas escusas voltou atrás empurrando a multidão. Não 

se achou mais nenhuma pessoa apropriada que estivesse pronta para falar – contudo, dos ina-

propriados alguns se ofereceram – houve grande confusão e enviaram mensageiros a diversos 

cidadãos, oradores famosos. Durante todo esse tempo o coronel ficou lá imóvel, só os olhos 

iam de lá para cá e observavam, mas isso não atrapalhava em sua dignidade, pelo contrário, 

multiplicava-a, esses olhos eram o único elemento quase ansiosamente humano num pequeno 

templo de rigidez e templo de rigidez e seriedade carregando casualmente a forma humana. 
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notava-se somente o peito a se levantar e abaixar com a respiração. Não que ele tivesse respi-

rado mais pesadamente, apenas respirava de maneira extremamente evidente, tal como se vê p. 

ex. sapos respirarem, só que entre eles é costu sempre assim, mas aqui era algo extraordinário. 

Eu passei furtivo entre os grandes adultos e o observei por uma lacuna entre dois soldados até 

que um deles me empurrou para longe com o joelho. Nesse meio-tempo se recompusera aquele 

originalmente destinado a orador e, apoiado por dois concidadãos, proferiu o discurso. Foi to-

cante como ele sempre sorria nesse sério discurso sobre a grande desgraça, um sorriso dos mais 

humildes, que em vão se esforçava por trazer à tona ao menos um leve reflexo no rosto do 

coronel. Entã Ao final formulou o pedido, acredito que pediu somente pela isenção dos impos-

tos por um ano, mas talvez também por madeira mais barata para construção, dos bosques im-

periais. Então fez uma profunda reverência e permaneceu em reverência, assim como todos os 

outros à exceção do coronel, dos soldados e de alguns funcionários ao fundo. Para a criança, 

foi risível como aqueles nas escadas junto à borda do alpendre desceram alguns degraus para 

não serem vistos durante essa pausa decisiva e, curiosos, apenas espionavam de tempos em 

tempos um pouco acima do chão. Isso durou um pouco, depois um funcionário, um homem 

pequeno, avançou até o coronel, se levant procurou se elevar até ele na ponta dos pés, ouviu 

algo dele, que com a exceção da respiração pesada continuava imóvel, algo murmurado no 

ouvido, bateu palmas, ao que todos se levantaram, e anunciou: “O pedido foi recusado. Afas-

tem-se”. Um sentimento inegável de alívio atravessou a multidão, todos romperam para fora, 

no coronel, que simplesmente se tornara de novo um ser humano como nós, ninguém em espe-

cial prestava atenção, apenas observei como ele de fato exausto soltou as varas, que caíram ao 

chão, tombou numa poltrona arrastada até ali por um funcionário e enfiou apressadamente o 

cachimbo na boca.  

Esse caso todo não é único, assim ocorre universalmente. Decerto acontece de aqui e acolá 

pequenos pedidos serem atendidos, mas então é como se o coronel o tivesse feito em responsa-

bilidade própria como imponente pessoa particular, isso deve – certamente não de forma ex-

pressa, mas conforme a opinião pública – ser deveras ocultado do governo. Agora, os olhos do 

coronel em nossa cidadezinha são, até onde conseguimos julgar, também os olhos do governo, 

mas aqui se faz uma distinção na qual não se pode penetrar completamente. 

Em matérias importantes os cidadãos podem contudo sempre estar certos de uma recusa. E o 

que é curioso é que de certa maneira não se consegue passar sem essa recusa e ao mesmo tempo 

esse ir e buscar da recusa não é de modo algum uma formalidade. Sempre de novo e seriamente 

vai-se lá e porém volta-se não exatamente reforçado e contente, mas também nem um pouco 

frustrado e cansado. Não preciso me informar com ninguém sobre essas coisas, sinto-o eu em 
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mim mesmo como todos. Nem mesmo uma certa curiosidade de pesquisar as conexões dessas 

coisas 

Há contudo, até onde alcançam minhas observações, uma certa faixa etária que não está satis-

feita são por exemplo os jovens entre dezessete e vinte anos. Garotos muito jovens, portanto, 

que não podem pressentir da distância o alcance do pensamento mais insignificante, quiçá de 

um pensamento revolucionário. E justamente entre eles se imiscui a insatisfação  

 

__________ 

 

Ao famoso domador Burson apresentou-se certa vez um tigre; ele tinha se ele deveria julgar se 

manifestar acerca da capacidade de domação do tigre. Para dentro da grande jaula de adestra-

mento, que tinha a dimensão de um salão e dividida de muitas maneiras, – ela ficava longe num 

grande abarracamento diante da cidade – empurrou-se a pequena jaula com o tigre. Os tratado-

res se afastaram, Burson queria estar completamente a sós em qualquer primeiro encontro com 

um bicho. O tigre jazia quieto, há pouco tinha sido fartamente alimentado com um gigantesco. 

Bocejava um pouco, olhou cansado para o novo ambiente e em seguida caiu no sono. 

 

__________ 

 

Um homem estava sentado à mesa e lia um livro. e lia um livro sob a luz de uma lâmpada.  

 

__________ 

 

Um homem entrou violentamente no quieto gabinete e gritou: sou eu, o desertor. À escrivaninha 

estava sentado um 

 

__________ 

 

A Sobre a questão da leis 

 

Nossas Infelizmente há entre nós muitas leis que infelizmente não são universalmente conheci-

das, são segredo do pequeno grupo de nobres que nos governa. Estou, como aliás todos a mai-

oria, convencido de que Agora, estamos Estamos convencidos de que essas velhas leis são cum-

pridas de forma precisa, mas ainda assim é algo extremamente atormentante ser governado por 
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leis que não se conhece. Não penso aqui nas diversas possibilidades de exegese e nas desvan-

tagens que daí advêm quando não o povo int apenas indivíduos e não o povo inteiro podem 

tomar parte nela. Essas desvantagens não são talvez nem muito grandes. As leis são afinal tão 

antigas, séculos trabalharam em sua exegese, esta exegese também já se tornou lei, as possíveis 

liberdades exegéticas decerto ainda existem, são contudo muito limitadas. Além disso, a no-

breza não tem evidentemente nenhum motivo de a exegese para, em nosso desfavor, se deixar 

influenciar por seu interesse pessoal na exegese, pois as leis foram desde seu princípio estabe-

lecidas para ela, a nobreza está até mesmo decerto fora da lei e justamente por isso parece que 

a lei se entregou exclusivamente em suas mãos. Nisso há nisso naturalmente sabedoria – quem 

duvida da sabedoria das leis antigas? – mas também sofrimento para nós, aparentemente isso é 

incontornável.  

A propósito, também é também essas leis aparentes na verdade só podem ser supostas. Há uma 

tradição de que elas existem e foram confiadas à nobreza como um segredo, mas mais do que 

uma velha tradição digna de crença devido à sua antiguidade, isso não é e não pode ser, pois o 

caráter dessas leis demanda também que se guarde segredo sobre sua existência. Se portanto 

acompanhamos atentamente no povo as ações da nobreza desde tempos remotosíssimos, [se] 

possuímos anotações de nossos pais primordiais acerca disso e demos continuidade a elas de 

modo consciencioso e se acreditamos reconhecer nos inúmeros fatos certas diretrizes que per-

mitem concluir a respeito dessa ou daquela determinação legal e se procuramos nos arranjar um 

pouco para o presente e o futuro segundo essas deduções cuidadosamente ordenadas seleciona-

das e ordenadas – então tudo isso é altamente inseguro e talvez totalmente inútil apenas um 

jogo do entendimento, pois talvez não há existam de modo algum essas leis que aqui tentamos 

adivinhar. Há um pequeno partido que realmente é dessa opinião e procura provar que, se há 

uma lei, ela só pode rezar assim: nobreza, faça o que lei é o que a nobreza faz quiser.160 Eles 

Esse partido vêem somente atos arbitrários da nobreza e descarta a tradição do povo, que se-

gundo sua opinião só traz ganho isolado ínfimo e muito casual, por outro lado na maioria das 

vezes danos severos, uma vez que dá ao povo uma segurança frente aos acontecimentos futuros 

que é falsa, enganosa e conduz à leviandade. Esse dano não é passível de negação, mas a maioria 

esmagadora de nosso povo vê sua causa no fato de que a tradição está longe de bastar, de que 

portanto muito deve ser nela investigado e de que contudo também seu material ainda é muito 

pouco, por mais que nos pareça gigantesco, e ainda muitos séculos precisarão passar antes de 

que seja suficiente. O opa que nessa visão é opaco para o tempo presente só se esclarece pela 

 
160 O aparato crítico revela que a palavra “quiser” por descuido não está riscada. Há um salto de linha entre “faça 

o que” e esse verbo. V. Kafka (1992b: 276). As duas lições seriam, então: originalmente, o imperativo “nobreza, 

faça o que quiser” e, mais tarde, a assertiva “lei é o que a nobreza faz”. 
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fé de que um dia virá um tempo em que a tradição e sua investigação, de certa maneira respi-

rando de alívio, porão um ponto final, a l tudo se tornará claro, a lei enfim pertencerá ao povo 

e a nobreza desaparecerá. Não é que isso seja dito com ódio contra a nobreza, de modo algum 

e por ninguém, antes odiamos a nós mesmos, de que porque ainda não podemos ser dignificados 

pela lei. E realmente por isso aquele partido, em certo sentido tão atraente, que não crê em 

nenhuma lei real permaneceu tão pequeno, porque ele também reconhece inteiramente a no-

breza e seu direito à existência. Só se pode realmente expressar isso num tipo de paradoxo: um 

partido que além da fé nas leis pu fosse também descartar a nobreza teria todo o povo à sua 

retaguarda, mas um partido assim não pode surgir, pois ninguém ousa descartá-la. Vivemos 

sobre o gume dessa faca. Certa feita, um escritor daquele pequeno partido o resumiu dessa 

maneira: a única lei visível e indubitável que nos é imposta é a nobreza e queremos nos privar 

a nós mesmos dessa única lei? 

 

__________ 

 

Os recrutamentos de tropas, que acontecem frequentemente são necessários, pois as lutas na 

fronteira nunca se interrompem, são execu acontecem da seguinte maneira:  

Promulga-se a incumbência de que num determinado dia, num determinado bairro, todos os 

moradores, homens, mulheres, crianças sem distinção, devem permanecer em suas moradias. 

Geralmente só por volta do meio-dia aparece na entrada do bairro, onde uma divisão de solda-

dos, infantes e tropa montada, já espera desde o amanhecer, o jovem nobre que deve realizar o 

recrutamento. Trata-se de um homem jovem, magro, baixo, fraco, vestido descuidadamente, de 

olhos cansados, a inquietude lhe sobrevém constantemente como a um doente os calafrios.,161 

na mão ele tem um Sem olhar para ninguém, faz um sinal com um chicote, o qual forma todo 

seu equipamento, alguns soldados se juntam a ele, e ele entra na primeira casa. Um soldado que 

conhece pessoalmente todos os moradores desse bairro faz a leitura da lista de habitantes da 

casa. Normalmente estão todos lá, ficam já em fila no cômodo, prendem os olhos no [jovem] 

nobre como se já fossem soldados. Mas pode acontecer também que, aqui e acolá, falte um – 

sempre são homens. Ninguém ousará apresentar então uma desculpa ou até mesmo uma men-

tira, eles simplesmente ficam-se calados, abaixam-se os olhos, eles quereriam se proteger em 

algum canto quase não se suportam a pressão da ordem contra o qual se atentou em sua nessa 

casa, mas a presença muda do nobre também os mantém todos em seus lugares. O nobre dá um 

 
161 O volume de textos da KKA põe aqui um ponto. O aparato mostra que havia, sim, um ponto, mas que é trans-

formado em vírgula, possivelmente quando Kafka insere o texto subsequente (depois riscado). Fizemos a tradução 

voltar ao estado original do original. V. Kafka (1992b: 277). 
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sinal, não é nem mesmo um aceno com a cabeça, é possível ler apenas nos seus olhos e dois 

soldados começam a procurar pelo faltante. Isso não custa nem um pouco de esforço. Ele nunca 

se encontra fora da casa, nunca tem a intenção de realmente escapar ao serviço nas tropas, só 

por medo não veio, mas também não é um medo do serviço, da luta – ainda que fosse capaz 

disso, isso está porém ainda no distante – o que o retém, em geral é timidez de se mostrar, para 

ele a ordem é deveras grande, angustiantemente grande, ele não consegue vir por força própria. 

Mas é por isso que não foge, somente se esconde, e quando ouve que o nobre está na casa, ainda 

se esgueira de bom grado, furtivo, para fora do esconderijo até a porta do grande cômodo e é 

agarrado imediatamente pelos soldados que estão saindo. É trazido para diante do nobre, o qual 

agarra o chicote com ambas as mãos – ele é tão fraco, com uma mão não poderia executar nada 

– e espanca o homem. Isso nem mesmo provoca grandes dores, então joga o deixa cair o chicote, 

parte por cansaç exaustão, parte pcom aversão, o espancado tem de levantá-lo e lhe entregar. 

Só então tem a permissão de caminhar até a fila dos restantes; é por sinal quase certo de que 

não será convocado. Contudo acontece também, e isso é mais frequente, que estejam lá mais 

pessoas do que consta da lista. Uma moça estrangeira está lá, p. ex., e olha para o nobre, ela é 

de fora, talvez da província, o recrutamento das tropas a atraiu, há muitas hom mulheres que 

não conseguem resistir à uma tal atração de um tal recrutamento estrangeiro – o doméstico tem 

um sentido totalmente diferente. E é curioso, não se vê nada de ultrajante em ceder a ta quando 

uma mulher cede a essa atração, pelo contrário, é algo pelo qual as mulheres devem passar 

segundo a opinião de muitos, é uma dívida que devem pagar a seu sexo. Ocorre também sempre 

da mesma maneira. A moça ou a mulher escuta que em algum lugar, talvez muito longe, na casa 

de parentes ou amigos, faz-se recrutamento, ela pede a seus familiares mais próximos a permis-

são para viajar, concedem-lhe, não se lhe pode negar isso, ela veste o melhor que tem, está mais 

contente do que o normal, ao mesmo tempo calma e gentil, indiferente como costuma ser, e por 

trás de toda calma e gentileza, inacessível como por exemplo uma completa estrangeira que 

viaja para sua terra natal[,] e então não pensa em mais nada. Na família em que deve ocorrer o 

recrutamento, ela é recebida diferentemente de um hóspede comum, tudo a lisonjeia, deve atra-

vessar todos os cômodos da casa, inclinar-se para fora de todas as janelas, e se alguém põe a 

mão sobre sua cabeça, isso é mais do que a bênção paterna. Quando a família se prepara para o 

recrutamento, ela toma o melhor lugar, qual seja, aquele próximo da porta e onde poderá ser 

melhor vista pelo nobre e o verá melhor. Tanta consideração dos outros e de si mesma honra 

recebe, mas somente até a entrada do nobre, depois disso praticamente murcha. Ele a vê tão 

pouco quanto aos outros e mesmo quando direciona os olhos para alguém, este não se sente 

visto. Por isso ela não esperava, ou melhor, ela com certeza esperava por isso, pois não pode 

ser de outro modo, mas também não foi a espera pelo contrário que a impulsionou até aqui, foi 
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simplesmente algo que contudo acaba agora. Ela sente vergonha numa medida em que normal-

mente nossas mulheres talvez nunca sintam, só agora percebe verdadeiramente que se enfiou 

num recrutamento estrangeiro, e assim que o soldado lê a lista em voz alta, seu nome não apa-

rece e por um momento há um silêncio, foge tremendo e encurvada pela porta e ainda leva nas 

costas um soco do soldado.  

Se for um homem o excedente, então não quer outra coisa do que, apesar de não pertencer a 

essa casa, ser recrutado ainda assim. Também isso está totalmente fora de cogitação, jamais um 

tal excedente foi recrutado e jamais algo do tipo acontecerá.  

 

 

 

Assim consta em um dos nossos antigos escritores escritos: 

Aqueles que amaldiçoam a vida e por isso consideram o não-ser-nascido ou a superação 

da vida como a maior felicidade ou a única felicidade não ilusória têm de ter razão, na medida 

em que pois o juízo sobre a vida  

 

__________ 

 

Na história antiga do nosso povo relatam-se penas terríveis. Contudo com isso nada se disse em 

defesa do presente sistema penal.  

 

__________ 

 

Um homem duvidava da ascendência divina do imperador, ele afirmava que o imperador seria 

por direito nosso mais alto senhor não duvidava da missão divina do imperador, para ele esta 

era visível só de sua ascendência divina duvidava ele. E como é óbvio numa tal Isso natural-

mente não causava muita sensação; quando uma gota d’água a rebentação lança uma gota 

d’água na terra, isso não atrapalha a eterna ondulação do mar, é antes causada por ele. 

 

 

Diante de um juiz da cidade imperial trouxe-se um homem que negava a ascendência divina do 

imperador. Tinha sido transportado de sua terra natal por semanas pelos soldados, mas devido 

ao cansaço nem mal podia se sentar, tinha bochechas secas e  

 

__________ 



103 

 

Você nega duvida da ascendência divina do imperador? 

Sim, tenho de duvidar dela 

 

__________ 

 

Não sei Tem-se vergonha de dizer com o que o coronel imperial que representa o imperador 

nos governa nossa cidadezinha na montanha. Seus poucos soldados seriam rapidamente desar-

mados se assim quiséssemos, socorro para ele não viria mesmo se conseguisse chamá-lo – mas 

como poderia? – por dias, quiçá por semanas. Ele depende por isso completamente de nossa 

obediência, a qual ele não tenta porém nem extorqui-la via tirania nem bajulá-la via cordialidade 

Por que toleramos então o seu odioso governo? Não há dúvidas: só por conta de seu olhar. Se 

se entra no seu escritório, antigamente era há um século era o salão de deliberação de nossos 

anciãos, ele está sentado à mesa em seu uniforme, a pena na mão. De formalidades ou mesmo 

cenas cômicas não gosta, por isso, não é que continue a escrever deixando o visitante esperar, 

mas interrompe o trabalho na mesma hora e se recosta, retendo contudo a pena na mão. Agora 

observa recostado o visitante, a mão esquerda no bolso da calça. O requerente tem a impressão 

de que o coronel vê mais do que meramente a ele, esse desconhecido que emergiu da multidão 

por um momento, pois por que o coronel o observaria tão atenta, longa e mudamente[?] Con-

tudo é Não é também nenhum olhar incisivo, examinador e penetrante, tal como se pode dire-

cionar a um indivíduo, mas um olhar descuidado, cansado, vagueante, contudo um contínuo, 

um olhar com o qual se observaria por exemplo os grandes movimentos de tropas uma multidão 

humana à distância sobre um. E esse longo olhar é ininterruptamente acompanhado de um sor-

riso indefinido, que ora parece ser ironia, ora um recordar sonhador.  

 

__________ 

 

Uma reviravolta. Espreitante, apreensiva, esperançosa, a resposta circunda a pergunta, segu 

busca desesperada em seu rosto inacessível, segue-a pelos caminhos mais sem sentido (i.e. que 

se afastam o máximo da resposta) 

 

__________ 
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O veículo era parecido com os162  

Uma tarde de outono, clara e fresca. Ele caminha para fora da casa Pouco nítido em movimento, 

vestimenta e contorno, alguém caminha para fora da casa, espreguiça-se e quer entrar na pri-

meira à direita. A zeladora num antigo e largo sobretudo feminino se encosta numa coluna do 

portão e sussurra algo em sua direção. Ele reflete um momento, então sacode negativamente a 

cabeça e segue. Ao cruzar o trilho, vai de encontro ao bonde por descuido desatenção e o bonde 

o atravessa. Contrai o rosto encolhendo-o pela dor e tanto tensiona os músculos que depois que 

o bonde atrav passa, mal consegue desfazer a tensão. Fica algum tempo ainda quieto e vê como 

no próximo ponto uma moça desembarca, algu acena de volta com a mão na, começa a retornar 

alguns passos, para e volta a embarcar no bonde. Quando passa por uma igreja, lá está no alto 

da escadaria um sacerdote, estende-lhe a mão e se inclina tanto para a frente que quase surge o 

perigo de cair de bruços para a frente. Ele porém não agarra a mão, é um inimigo dos missio-

nários, também o incomodam as crianças que ficam vadiando na escada como numa quadra de 

esportes e gritando umas para as outras expressões indecorosas, as quais naturalmente não con-

seguem entender e apenas chupam, já que não tem nada de melhor – ele abotoa a sobrecasaca 

até em cima e segue adiante. 

 

__________ 

 

Na escada da igreja as crianças ficam vadiando como numa quadra de esportes e gritando umas 

para as outras expressões indecorosas, as quais naturalmente não conseguem entender e apenas 

chupam, como infantes suas chupetas. O sacerdote sai, alisa o hábito na parte de trás e se senta 

num degrau. Importa-lhe acalmar as crianças, pois é possível ouvir sua gritaria dentro da igreja. 

Porém só consegue puxar aqui e ali uma criança para junto de si, a multidão sempre lhe escapa 

e continua a brincar despreocupada a seu redor. Não consegue reconhecer o sentido da brinca-

deira, não intui nem mesmo o mais distante sentido infantil. Como bolas que se arremessa con-

tra o chão e se faz subir em voo e depois se arremessa novamente contra o chão, assim eles 

pulam incansáveis e aparentemente sem esforço em todos os degraus e não possuem outra liga-

ção entre si senão aqueles gritos, é de dar sono. Como do de um sono que principia, o sacerdote 

apanha a criança mais próxima, uma pequena moça, abotoa-lhe um pouco o vestidinho em cima 

na parte da frente – de brincadeira, ela lhe dá um leve tapa na bochecha – enxerga ali algum 

sinal que não esperava ou que talvez até esperasse, exclama “Ah!”, empurra a criança para trás 

 
162 Apesar de o aparato não indicar o salto de linha, sabemos de sua existência pelo fac-símile constante de Kafka 

(2012b: 139). É por essas e outras que fazemos uma reconstrução arruinada do K20.  
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para longe, exclama “Que horror!” e cospe fora e faz um sinal da cruz no ar e quer voltar de-

pressa para a igreja. Então esbarra encontra na porta uma jovem mulher, de tipo cigano, ela está 

descalça, tem uma saia vermelha com estampa branca, uma blusa branca, no estilo de uma 

camisa, descuidadamente aberta na frente e cabelos castanhos selvagemente entrelaçados. 

“Quem é você?”, ele exclama, na voz ainda a excitação por conta das crianças. “Sua mulher 

Emilie”, diz baixo e deita-se lentamente sobre seu peito. Ele se cala e ausculta a batida do 

coração dela. 

 

 

 

Sobre o altar está um Uma jovem mulher, de tipo cigano, ajeita em frente do altar um leito 

macio de cobertores e edredons de pena. Ela está descalça, tem uma saia vermelha com estampa 

branca, uma blusa branca no estilo de uma camisa descuidadamente aberta na frente e cabelos 

castanhos selvagemente entrançados. Sobre o altar há uma bacia, Seja 

 

__________ 

 

Sobre a mesa estava uma grande fatia de pão. O pai veio com uma faca para cor e queria cortá-

la na em duas metades. Mas apesar de a faca ser firme e afiada, o pão não tão macio nem tão 

duro, ela não conseguia penetrar. Nós adas crianças admirávamos espantados nosso pai. Ele 

disse: “Por que vocês se espantam? Não é mais espantoso que algo dê certo do que dê errado[?] 

Vão dormir, talvez ainda consiga.” Fomos deitar também para dormir, mas vez ou outra, em 

diferentes horas da noite, este ou aquele se levantava na cama e esticava o pescoço para olhar 

para o pai, que ainda tentava, o homem alto, na sua sobrecasaca comprida, a perna direita em 

marcha163, enfiar a faca no pão e tão esforçado. Quando acordamos cedo, o pai depunha naquele 

momento a faca e disse: “Vejam, ainda não consegui, de tal modo isso é difícil”. Nós queríamos 

nos fazer notar e tentar por conta própria, ele logo também nos deu permissão, mas mal conse-

guíamos levantar a faca, cujo cabo por sinal quase brilhava graças ao jeito do pai agarrar, ela 

praticamente se empinava na nossa mão. O pai riu e disse: “Deixa isso aí, agora vou à cidade, 

de tarde vou tentar cortar de novo. Não vou deixar um pão me fazer de bobo. Uma hora ele vai 

ter de ser cortado, pode apenas resistir, que resista então”. E Mas quando disse isso, o pão se 

contraiu, tal como se contrai a boca de uma pessoa decidida a tudo e agora era um pão bem 

pequeno.  

 
163 Im Ausfall: o termo parece se referir ao ataque em marcha da esgrima. 
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__________ 

 

Eu afiei a foice e comecei a cortar. Caíam à minha frente, massas escuras, caminhei por entre 

elas, não sabia o que era. Da aldeia vozes clamavam em alerta, acreditei serem vozes de enco-

rajamento e segui adiante. Cheguei a uma pequena ponte de madeira e agora o trabalho estava 

completo e entreguei a foice a um homem que lá esperava e que estendeu uma mão para ela, 

acariciando com a outra a minha bochecha como a de uma criança. No meio da ponte me veio 

a dúvida se estava no caminho certo e chamei alto para dentro da escuridão, mas ninguém res-

pondeu. Assim retornei à terra firme para fazer uma pergunta ao homem, mas ele não estava 

mais lá. 

 

__________ 

 

Eu dividia a água negra, nadava na água fria que batia em mim 

 

__________ 

 

“Tudo isso é inútil”, disse ele, “nem mesmo a mim você me reconhece e eu estou na sua frente, 

peito no peito. Como quer continuar, já que estou na sua frente e você nem mesmo me reco-

nhece[?]” 

“Você tem razão”, disse eu, “assim falo para mim também, mas já que não encontro resposta, 

permaneço.” 

“Eu também”, disse ele “ já que eu. 

“E eu não menos que você”, disse eu, “e por isso vale também para você a inutilidade de tudo”. 

 

__________ 

 

Eu instalara um vigia em meio aos bosques pantanosos. Agora porém tudo estava vazio, nin-

guém respondia aos chamados, o vigia se perdera, tivera de instalar um novo. Olhei no rosto 

fresco e ossudo do homem. “O seu antecessor sentinela anterior se perdeu”, disse, “não sei por 

quê é assim, mas acontece que essa terra deserta atrai o sentinela para longe de seu posto. Tome 

cuidado, portanto!” Ele estava ereto à minha frente, em posição de sentido. Acrescentei ainda: 

“Mas se você se deixar atrair, o prejuízo é só seu. Você afundará no pântano, mas eu colocarei 
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imediatamente um novo vigia aqui, e no caso de ele se tornar infiel, um outro e assim indefini-

damente. Se não ganhar, também não irei perder.” 

 

 

 

Com os dentes superiores prendeu firme o lábio inferior, ficou olhando para a frente e não se 

mexeu. “Seu comportamento é completamente sem sentido. O que aconteceu com você? Seu 

negócio não é muito notável, mas também não é ruim; mesmo que fosse à falência – mas não 

se trata absolutamente disso –, você conseguirá facilmente se firmar em algum lugar, você é 

jovem, saudável, robusto, formado em assuntos comerciais e eficiente, tem apenas de cuidar de 

si e da sua mãe, por isso peço a você, homem, componha-se e me diga explique por que você 

me chamou aqui no meio do dia e por que se senta aí dessa maneira?” Então houve uma pequena 

pausa, eu estava sentado sobre o parapeito da janela, ele sobre uma cadeira no meio do cômodo. 

Ele disse enfim: “Bem, vou lhe explicar tudo. Tudo o que você disse estava certo, mas pense: 

desde ontem está chovendo sem parar, por volta de cinco da tarde – ele olhou para o relógio – 

de ontem começou a chover e hoje às quatro ainda continua a chover. Isso pode nos dar o que 

pensar. Mas enquanto de praxe só chove na rua e não nos cômodos, agora parece que é o in-

verso. Veja pela janela, por favor, lá embaixo está seco, não é? Pois então. Aqui porém a água 

sobe sem parar. Que seja, que suba. É péssimo, ma contudo eu aguento. Um pouco de boa 

vontade e a gente aguenta, a gente boia um pouco mais acima com a cadeira, afinal as circuns-

tâncias não mudam muito, tudo boia e a gente um pouco mais acima. Mas esse bater das gotas 

de chuva na minha cabeça, isso não aguento. Parece um pequeno detalhe, mas justo esse pe-

queno detalhe eu não suporto ou talvez até suportaria, só não suporto ser impotente contra isso. 

E estou impotente, eu ponho um chapéu, faço um abro o desdobro o guarda-chuva, seguro o 

uma tábua sobre a cabeça, nada ajuda, ou a chuva atravessa tudo ou começa uma nova chuva 

com a mesma força de batida debaixo do chapéu, do guarda-chuva, da tábua.  

 

 

 

Estava de pé diante do engenheiro da mina em sua repartição. Era um barraco de tábuas num 

terreno deserto, lamacento, nem mesmo apenas fugazmente aplainado. Uma lâmpada exposta 

estava dependurada do teto por um fio e brilhava brilhava sobre o centro da escrivaninha. “Você 

quer ser admitido?” disse o engenheiro, apoiou sua testa com a mão esquerda e segurou na 

direita a pena sobre o papel. Não era uma pergunta, simplesmente disse assim para si, era um 
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homem jovem e fraco de baixa estatura, devia estar muito cansado, os olhos eram decerto pe-

quenos e estreitos por natureza, parecia porém que suas forças não eram suficientes para abri-

los. “Sente-se”, disse então. Havia ali porém apenas uma caixa aberta de um lado, da qual ha-

viam rolado alguns componentes maquinários. Sentei-me nessa caixa. Ele já tinha se desemba-

raçado da escrivaninha, só a mão direita estava ainda ali, inalterada, fora isso havia se recostado 

na cadeira, tinha a mão esquerda no bolso da calça e olhava para mim. “Quem mandou o senhor 

para cá?” perguntou. “Li numa revista especializada que estão admitindo pessoas aqui”, eu 

disse. “Ah, sim”, falou ele e sorriu, “então foi isso que o senhor leu. Mas o senhor está come-

çando de um jeito muito rude”. “Como?” perguntei “O que o senhor quer dizer com isso?” 

perguntei “O que isso quer dizer?” perguntei. “Não estou entendendo.” “Isso quer dizer”, ele 

disse, “que aqui ninguém está sendo admitido. E se ninguém é admitido, o senhor também não 

o pode ser.” “Certamente, certamente”, disse eu e me levantei irritado, “para saber disso não 

precisava ter me sentado”. Mas então voltei a mim e perguntei: “Será que poderia passar a noite 

aqui? Está chovendo lá fora e a aldeia está quase a mais de 2 1 horas daqui.” “Não tenho aqui 

nenhum quarto de hóspedes”, disse o engenheiro. “Será que não poderia ficar aqui na reparti-

ção?” “Mas aqui eu trabalho e aqui é também minha cama”, ele apontou para um revirada cama 

de campanha num canto, que eu até então nem mesmo tinha reconhecido como cama ali” – ele 

apontou para oum canto – “eu durmo”. Contudo, lá havia alguns cobertores e também um pouco 

de palha amontoada, mas jaziam também tantas coisas mal reconhecíveis, principalmente fer-

ramentas, que eu até então não tinha considerado aquilo um lugar para dormir. 

 

 

 

Eu luto uma luta,; ninguém sabe disso; alguns suspeitam, isso não se pode evitar; mas ninguém 

sabe. Sou funcionário artesão164 Cumpro minhas obrigações diárias, pode-se criticar certa dis-

tração em mim, mas não tão grande. Naturalmente todos lutam, mas eu luto mais do que outros, 

a maioria luta como se dormindo, assim como se mexe a mão no sonho para se espantar uma 

aparição, eu porém dei um passo adiante? Por que e luto explorando da maneira mais exata e 

considerada todas as minhas forças. Por que dei um passo para além da multidão em si baru-

lhenta, mas nesse ponto de vista angustiosamente quieta? Por que desviei a atenção para mim? 

Por que estou agora na primeira lista do inimigo? Não sei. Uma outra vida não me parecia digna 

de ser vivida. Naturezas soldadescas chama a história das guerras a essas pessoas. E porém não 

é assim, não espero pela vitória e não me alegra a luta como luta, antes alegra-me apenas como 

 
164  Segundo o aparato, essa passagem está muito rasurada (KAFKA, 1992b: 284). 
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a única coisa a se fazer. Como tal alegra-me contudo mais do que poss realmente posso apro-

veitar, mais do que posso desperdiçar, talvez eu não vá perecer pela luta, mas por essa alegria.  

 

__________ 

 

São pessoas estrangeiras e contudo as minhas próprias. Conversam libertas, na ausência de 

consciência do liberto, um pouco embriagadas, nem por um momento têm tempo para se reco-

nhecer. Como um senhor com um senhor, assim conversam entre si, todos pressupõem no outro 

liberdade e direito de disposição independente. Contudo Porém no fundo eles não mudaram, as 

opiniões permaneceram as mesmas, como também os movimentos, o olhar. Algo contudo mu-

dou, mas isso eu não consigo compreender a diferença, se falo de estar-liberto é só uma insufi-

ciente tentativa de explicação devido à precariedade. Por que eles deveriam se sentir libertos? 

Todos os circuitos e subdivisões se mantêm, a tensão entre cada indivíduo e todos permanece 

ilesa, cada um está em seu lugar e tão preparado para a luta que lhe foi conferida que não fala 

de outra coisa senão disso, pergunte-se-lhe o que quiser. Em que consiste a diferença, por-

tanto[?], eu farejo ao redor como um cão e não posso encontrá-la. Num ponto certamente não 

está: aqui como lá tudo é 

 

__________ 

 

Quando voltavam à tarde para casa, trabalhadores do campo encontraram na parte de baixo da 

margem ribanceira da estrada um homem velho todo encolhido sobre si. Dormitava com olhos 

meio abertos. De início dava a impressão de alguém muito bêbado, mas não estava bêbado. 

Também não parecia estar doente, nem enfraquecido pela fome, nem cansado de caminhar; ao 

menos balançava negativamente a cabeça para todas essas perguntas. “Então quem você é?” 

perguntaram enfim a ele. “Eu sou um grande general”, disse sem levantar os olhos. “Ah, sim”, 

disseram, “então esse é seu sofrimento.” “Não”, disse, “sou general de verdade”. “Claro!”, fa-

laram, “como você não seria.[?]” “Riem como vocês sabem”, disse ele, “não vou puni-los.” 

“Mas nós não estamos rindo”, disseram, “seja o que quiser, seja general de exército se quiser.” 

“Pois sou isso mesmo”, disse ele, “sou general de exército.” “Agora veja como reconhecemos. 

Mas isso não nos interessa, p queríamos somente chamar sua atenção para o fato de que fará 

muito frio de noite e por isso você deveria ir embora daqui.” “Não posso ir embora e também 

não saberia para onde deveria ir”.  

“Mas por que você não pode ir?” 



110 

“Não posso ir, não sei por quê. Se pudesse ir, seria no mesmo momento de novo general 

em meio a meu exército.” 

“Eles então o expulsaram?” 

“Não Um general? Não, eu caí.” 

“Mas de onde?” 

“Do céu.” 

“De lá de cima?” 

“Sim.” 

“Lá em cima está seu exército?” 

“Não. Mas vocês perguntam demais. Vão embora e me deixem.” 

“Você quer morrer de frio?” 

 

 

 

Vim por uma pequena entrada lateral, apreensivo, não sabia quais era a situação, eu era pequeno 

e fraco, olhava preocupado para meu terno, estava definitivamente escuro, não se podia ver 

além de um certo círculo vazio ao redor, o chão estava coberto de grama, veio-me a dúvida se 

estava no lugar certo, tivesse vindo pela entrada principal, não haveria dúvida possível, mas eu 

viera pela por uma entrada lateral, talvez fosse bom retornar e olhar a inscrição sobre a porta, 

mas acho que me lembro de que não havia nenhuma inscrição lá. Então vi à distância um débil 

brilho prateado, isso me deu confiança, fui nessa direção. Era uma mesa, no centro havia uma 

vela, ao redor estavam sentados três jogadores de carta. “Cheguei ao lugar certo?” perguntei, 

“queria ir até os três jogadores de carta.” “Somos nós”, disse um deles, sem levantar os olhos 

das cartas.  

 

__________ 

 

Assim como o bosque respira à luz do luar, ora se contrai, encolhe, apertado, as árvores elevam-

se altas, ora se expande, escorrega pelas por todas as escarpas, torna-se arbusto baixo, é ainda 

menor, é brilho distante e vaporoso.  

 

__________ 
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-A165 “Seja honesto! Quando você vai se sentar com alguém de novo como hoje para intima-

mente beber intimamente com alguém que se importa com você o escuta?166 Seja honesto! Em 

que consiste seu poder?” 

____B167 

“Eu tenho poder então? Em que tipo de poder você pensa?” 

____A 

“Você quer se esquivar de mim. Alma desonesta[!] Talvez seu poder consista em sua desones-

tidade.” 

____B 

“Meu poder! Porque estou sentado nessa pequena estalagem e encontrei um velho colega de 

escola que se senta comigo, deve ser por isso que sou poderoso.” 

____A 

“Então vou abordar isso de outra maneira. Você se considera poderoso? Mas agora responda 

honestamente, ou eu me levanto e vou para casa. Você se considera poderoso?” 

____B 

“Sim, eu me considero poderoso.” 

____A 

“Pois então.” 

____B 

“Mas isso é problema só meu. Ninguém vê um sinal desse poder, nem um grãozinho, nem eu”. 

____A 

“Mas você se considera poderoso. Por que então se considera poderoso?” 

 “Não é bem certo dizer: eu me considero poderoso. Isso é exagero. Eu, tal como estou 

sentado aqui, velho, decaído e sujo, não me considero poderoso. O poder no qual acredito, não 

o exerço, mas antes outros, e esses outros se conformam a mim. Naturalmente isso pode apenas 

me envergonhar e de modo algum me orgulhar. Ou sou sua ferramenta, seu servidor, que eles 

no espírito de grandes senhores tornaram senhor sobre si mesmos, assim [tudo] estaria bem 

ainda, assim tudo seria somente aparência, ou fui designado realmente como senhor sobre eles, 

 
165 Segundo o aparato crítico, o texto começa com um grafismo ilegível, depois mudado para A (KAFKA, 1992b: 

285). Optamos por um traço, ao invés do x usado no aparato, que poderia levar a uma interpretação literal.  
166 Essa passagem está particularmente intrincada no manuscrito (cf. KAFKA, 1992b: 285-286). Há inúmeras 

revisões que aqui não podem ser vertidas sem o auxílio de símbolos – o que não queremos – ou de um editor de 

textos melhor – o que não temos. Lembre-se do que expusemos em nota a respeito de F24 e F25. 
167 A partir daqui, todos os curtos traços transversais (Querstriche) que originalmente dividiam esse diálogo (como 

aqueles do Graco e de Rotpeter no OH4) são substituídos pelas letras A e B. Como não conhecemos sua disposição 

na página manuscrita, pautamo-nos 1) pelo uso coincidente com o OH4, onde correm toda a página e conformam 

pequenos retângulos de fala, e 2) pelo uso do “kurzer Querstrich” no K20, onde parecem ser sempre centrais, 

conforme nos mostram alguns fac-símiles constantes do apêndice do OH8 (KAFKA, 2012c: 134-144). Só uma 

edição diplomática poderá dirimir nossa dúvida e redimir nossa tradução.  
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o que então poderia fazer, velho pobre de mim, velho impotente; não levo o copo da mesa à 

boca sem tremer e agora devo reger as tempestades ou o oceano.” 

 “Veja agora o quão poderoso você é, e tudo isso você queria calar. Mas nós o conhece-

mos. Ainda que sempre se sente sozinho no canto, todo o grupo da mesa o conhece.” 

 “Pois sim, o grupo sabe muito, eu escuto somente pequenas partes de sua conversa, mas 

o que escuto é minha única instrução e confiança.” 

 “Como? Não é porventura com base no que escuta aqui que você rege, é?” 

 “Não, claro que não. Você então pertence também àqueles que acreditam que eu rejo?” 

 “Mas você não acabou de dizer?” 

 “Eu teria dito algo do tipo? Não, eu só disse que me considero poderoso, mas eu não 

exerço esse poder. Não posso exercê-lo, pois meus ajudantes decerto já estão presentes, mas 

ainda não em seus postos e nunca estarão lá. São volúveis, ficam vadiando em todos os lugares 

aonde não pertencem, de todos os lugares dirigem seu olhar para mim, tudo anuo e lhes assinto 

com a cabeça. Não tinha portanto o direito de dizer que não sou poderoso? E não me considero 

mais desonesto”. 

 

 

 

“Em que consiste se fundamenta seu poder?” 

 “Você me considera poderoso?” 

 “Eu o considero muito poderoso e tanto como seu poder admiro sua discrição, a abne-

gação com que você o exerce ou antes a força, decisão e convicção com as quais você exerce 

esse poder contra si mesmo. Não só você se contém, você luta contra si mesmo. Não pergunto 

pelas razões por que faz isso, são sua posse mais própria, apenas pergunto pela origem de seu 

poder. Acredito ter direito a isso talvez na medida em que reconheci esse poder tal como até 

agora não sucedeu a muitos em nosso tempo e em que já sinto a ameaça dele – mais do que isso 

ainda não é, devido ao seu autodomínio – como algo irresistível. 

 “Posso responder a sua pergunta facilmente: meu poder consiste se fundamenta em mi-

nhas duas mulheres”. 

 “Em suas mulheres?” 

 “Sim. Você as conhece, não é?” 

 “Você quer dizer as mulheres que ontem vi em sua cozinha?” 

 “Sim.” 

 “As duas mulheres gordas?” 

 “Sim.” 
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 “Mal as Essas mulheres. Mal as percebi. Elas pareciam, me perdoe, duas cozinheiras. 

Mas não eram muito limpas, vestidas descuidadamente”.  

 “Sim, elas são assim”. 

 “Então, se você disser algo, vou acreditar de imediato, só que agora você está ainda mais 

incompreensível para mim do que antes, quando não sabia das mulheres”. 

 “Mas não é nenhuma charada, é evidente, vou tentar lhe contar. Eu vivo, pois, com essas 

mulheres, você as viu na cozinha, mas elas só cozinham raramente, nós a comida é na maioria 

das vezes trazida do taber restaurante168 em frente a nossa cas, ora Resi busca, ora Alba. Na 

verdade ninguém é contra cozinhar em casa, mas é muito difícil porque elas não se dão, i. e. 

elas se dão notavelmente bem, mas só quando vivem quietas uma junto da outra. P. ex. elas 

conseguem ficar sem dormir deitadas por horas pacificamente uma junto da outra no canapé 

estreito, algo que tendo em vista sua corpulência não é nada ínfimo. Mas no trabalho elas não 

se dão, a briga começa de imediato e da briga logo o espancamento. Por isso chegamos ao 

acordo – são bastante acessíveis a uma conversa racional – de que se trabalharia o menos pos-

sível poss. Isso corresponde por sinal à sua natureza também. Acreditam, p. ex., que arrumaram 

particularmente bem a casa e nesse ponto esta é tão suja que já colocar o pé sobre a soleira me 

enoja, mas tendo-o feito, me acostumo facilmente.  

 Com o trabalho todo motivo para briga é posto de lado, principalmente o ciúme é com-

pletamente desconhecido delas. De onde viria também o ciúme? Eu mal as distingo uma da 

outra. Talvez o nariz de Alba e sua b seus lábios sejam um pouco mais negróides do que os de 

Resi, mas às vezes o contrário me parece que o certo. Talvez Resi tenha um pouco menos de 

cabelo do que Alba – ela na verdade já tem, sem a permissão, pouco cabelo –, mas presto aten-

ção a isso? Insisto em dizer que mal as distingo.  

 E eu também volto do trabalho para casa só de noite, de dia eu as vejo geralmente por 

mais tempo apenas aos domingos. Volto, pois, tarde para casa, já que gosto de ficar vadiando 

sozinho o máximo possível depois do trabalho. Para economizar – pois eu sou muito pobre, 

conse manter essas 2 mulheres, cujo apetite p.ex. não acendemos luz à noite. Não tenho real-

mente dinheiro para isso, manter as mulheres, que verdadeiramente são capazes de comer sem 

parar, consome quase todo meu salário. Toco, pois, à noite a campainha da casa escura. Escuto 

como as duas mulheres vêm à porta ofegantes. Resi ou Alba diz: ‘Ele chegou’ e ambas come-

çam a ofegar ainda mais intensamente ainda. Se ao invés de mim fosse um estranho, poderia 

lhe sobrevir medo. 

 
168 O termo Gasthaus (estalagem, albergue) do F67 dá lugar aqui primeiramente a Wirth[aus] (taberna, estalagem), 

depois substituído por Restauration, um vocábulo austríaco de símile sentido. 
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 Então abrem a porta e faço a brincadeira costumeira de, mal se abre uma fresta, forçar 

minha entrada e agarrá-las a ambas ao mesmo tempo no pescoço. ‘Você’, diz uma, i.e. o que 

quer dizer: ‘você é tão incrível’ e ambas riem com profundos gorgolejos. Agora ocupam-se 

somente de mim e se não arrancasse delas uma mãos e não fechasse a porta, esta permaneceria 

a noite toda aberta.  

 Então sempre o mesmo caminho pelo vestíbulo, esse caminho que dura alguns passos e 

quartos de hora, no qual elas quase me carregam. Estou realmente cansado depois do dia nem 

um pouco fácil e ora deito a cabeça nos ombros suaves de Resi, ora nos de Alba. Ambas estão 

praticamente nuas, somente de camisa, assim ficam também na maior parte do dia, só quando 

há visita anunciada, tal como ultimamente a sua, elas vestem alguns farrapos sujos.  

 Então vêm até meu quarto e me jogam para dentro como de costume, mas permanecem 

elas mesmas do lado de fora e fecham a porta. É um jogo, pois agora lutam para saber qual deve 

entrar primeiro. Não é que seja ciúme, nem luta real, é só jogo. Escuto os golpes leves e altos 

que dão uma na outra, o ofegar que agora já significa real falta de ar, aqui e acolá algumas 

palavras. No final eu mesmo abro a porta e elas irrompem, quentes, com camisas rasgadas e o 

cheiro forte de seu hálito. Então caímos sobre o tapete e aos poucos vai ficando mais quieto.” 

 “Agora, por que você se calou?” 

 “Esqueci o contexto. Qual era? Você me perguntou sobre a origem de meu suposto po-

der e eu mencionei as mulheres. Pois bem, é assim, meu poder vem das mulheres”. 

 “Da mera convivência com elas?” 

 “Da convivência”. 

 “Você ficou tão calado”. 

 “Você vê que meu poder tem limites. Algo me ordenou a calar. Adeus”. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

O cavalo tropeçou, caiu no chão sobre as patas anteriores, o cavaleiro foi arremessado. Dois 

homens, que estavam vadiando cada um por si em algum lugar à sombra das árvores, aparece-

ram e contemplaram o que caíra. Tudo lhes era de algum modo suspeito, a luz do sol, o cavalo, 

que estava em pé de novo, o cavaleiro, o homem do outro lado que aparecera de repente atraído 

pelo acidente e nem mesmo em si mesmos pareciam ter suficiente confiança de que superando 

a massa desse suspeitar poderiam estar em condições de fazer aqui o necessário. Aproximaram-

se lentamente um do outro, carrancudos fizeram beiço com os lábios inferiores e passearam 

com a indecisos passearam a mão, que haviam enfiado dentro da camisa aberta na frente, pelo 

peito e pelo pescoço.  
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__________ 

 

É uma cidade entre as cidades, seu passado foi maior do que seu presente, mas também esse é 

ainda suficientemente considerável. 

 

__________ 

 

O prefeito assinara alguns documentos, recostou-se então, pegou brincando uma tesoura na 

mão, ouvescutou atento o soar do meio-dia na velha praça e disse ao secretário, que estava de 

pé junto à escrivaninha, rígido, quase altivo por deferência: “O senhor não também percebeu 

que algo particular se prepara na cidade? O senhor é jovem, deve ter o faro para isso.”169 

 

__________ 

 

A Um jovem homem de nome Luisenmoor parecia que todo o mundo habitado por gente cujos 

diversos empreendimentos fracassados tinham já consumido sua inteira e pequena herança cu-

jos diversos empreendimentos em curto tempo tinham sido inteiramente frustrados170 perdera 

sua pequena herança em empreendimentos diversos fracassados num curto período de tempo, 

mas isso não o desencorajara. 

 

__________ 

 

Em uma noite de lua nova eu ia de uma aldeia vizinha para casa, era um trajeto curto numa 

estradinha, reta e completamente exposta ao luar, via-se cada pequeno detalhe no chão, mais 

claro do que de dia. Já Não estava mais longe da pequena alameda que então com nossa a cujo 

final liga-se já a ponte da nossa aldeia, quando vi a alguns passos à minha frente – devo ter 

sonhado, que não a tenha visto antes, – uma pequena cabana de madeira e pano, uma barraca 

pequena, mas muito baixa, pessoas não podiam poderiam se sentar ali eretas. Estava completa-

mente fechada, mesmo quando a contornei bem próximo e a toquei não encontrei nenhuma 

fresta. Vê-se muitas coisas no interior e aprende-se assim a julgar facilmente coisas estranhas 

também, mas como essa barraca viera parar aqui e para que seria, isso não consegui entender. 

 
169 den Blick dafür haben, “ter faro para isso”: a expressão original prioriza a visão.  
170 Como antes em F25 e na primeira fala de F67, há um intrincado de versões sobrepostas (cf. KAFKA, 1992b: 

288-289). Convida-se o leitor a tentar decifrá-lo.  
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Hoje, no circo, será representada uma grande pantomima, uma pantomima aquática, todo o 

picadeiro será transposto para debaixo d’água, Possêidon correrá com todo seu séquito pela 

água, o navio de Odisseu aparecerá e as sereias cantarão, então Vênus se elevará nua das ondas, 

por meio do que se oferecerá uma passagem para a representação da vida num moderno bal-

neário para famílias. O diretor, um senhor velho de cabelos brancos, mas ainda o firme cavaleiro 

circense, espera muito do sucesso dessa pantomima. Um sucesso é também altamente necessá-

rio, o último ano foi muito ruim, algumas viagens erradas trouxeram grandes perdas. Agora 

estão aqui na cidadezinha a 

 

__________ 

 

Possêidon estava sentado na sua mesa de trabalho e calculava. A administração de todas as 

aquosas águas dava-lhe infinito trabalho. Ele poderia ter tantos assistentes quanto quisesse e 

tinha mesmo muitos, mas como levava seu cargo muito a sério, recalculava tudo de novo e 

assim pouco o ajudavam os assistentes. Não se pode dizer que o trabalho o alegrava, ele o 

cumpria na verdade porque lhe fora imposto, sim, já havia se candidatado para, como se ex-

pressava, um mais gaio trabalho, mas sempre que lhe faziam variadas propostas evidenciava-

se que nada lhe agradava tanto quanto o governo das seu cargo de até então. Era também muito 

difícil achar-lhe outra coisa. Não era possível lhe confiar por exemplo um determinado mar, 

sem contar que também aqui o trabalho de cálculo não era menor, mas somente mais minucioso, 

deveria para o grande Possêidon, afinal, poderia apenas obter uma posição de governo que lhe 

assegurasse a voz no grande conselho dos deuses. E se alguém lhe oferecia uma posição fora 

d’água, já de imaginar se sentia mal e começava a resfolegar, sua divina respiração ficava de-

sordenada, seu brônzeo tórax vacilava. Além disso, não levavam realmente a sério suas recla-

mações,; porque quando alguém poderoso importuna, mesmo na mais desesperadora das situa-

ções deve-se tentar lhe ceder nas aparências; ninguém cogitava uma efetiva remoção de Poŝsei-

don de seu cargo, na escuridão do desde os primórdios ele fora instituído destinado a deus dos 

mares e assim deveria continuar a ser.  

 O que mais o irritava – e era isso a causa principal de sua insatisfação com seu o cargo 

– era quando ouvia a respeito das ideias que as pessoas tinham dele, por exemplo como condu-

zia permanentemente com seu tridente a carruagem pelas ondas, circundado pelo canto retum-

bante de seu grande séquito. Enquanto isso, ficava sentado aqui no fundo do oceano e calculava 
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ininterruptamente, vez ou outra uma viagem até Juppiter Zeus171 Júpiter era a única interrupção 

da monotonia, uma viagem, por sinal, da qual retornava furioso na maioria das vezes, e por dias 

a fio e di. Assim, mal tinha visto os mares, só fugazmente na célere subida ao Olimpo e nunca 

os atravessara de verdade. Costumava dizer que por isso esperava até o ocaso do mundo, então 

decerto haveria ainda um momento tranquilo em que depois de soma rever a última conta pouco 

antes do fim ainda poderia dar rapidamente ainda uma volta pequena. 

 

__________ 

 

Vieram algumas pessoas até mim e me pediram para lhes construir uma cidade. Eu disse que 

eram muito poucas, encontrariam lugar numa casa, para elas não faria cidade nenhuma. Elas 

disseram porém que outros ainda viriam em seguida e entre eles havia pessoas casadas que 

deveriam esperar filhos, a cidade também não tinha de ser construída de uma vez, mas apenas 

ser delimitada em seus contornos e executada aos poucos. Perguntei onde eles queriam que a 

cidade fosse construída, disseram que logo me mostrariam o lugar. Fomos ao longo do rio até 

chegarmos a uma elevação suficientemente alta e íngreme, mas bem larga, íngreme em direção 

ao rio, mas fora isso bem larga, que descaía se aplainava de modo suave. Disseram que queriam 

que a cidade fosse construída lá em cima. Lá havia apenas relva escassa, nenhuma árvore, isso 

me agradava, mas a queda até o rio me parecia muito íngreme e chamei a atenção deles para 

isso. Disseram porém que não era mal, decerto a cidade se expandiria para outras encostas e 

teria outros suficientes acessos à água, além do que ao longo do tempo talvez se encontrassem 

meios de superar a íngreme encosta, de qualquer modo isso não deveria ser um impedimento 

para a fundação da cidade nesse lugar. Eles também eram jovens e fortes e poderiam facilmente 

escalar o declive, o que queriam me mostrar imediatamente. Fizeram-no; como lagartos subi-

ram balançando seus corpos entre as fendas do penhasco, logo estavam lá em cima. Subi tam-

bém e perguntei a eles por que queriam que a cidade fosse construída aqui. Não parecia um 

local especialmente adequado à defesa, só era protegido pela natureza do lado do rio e justo 

aqui a proteção era a menos necessária, antes seria desejável aqui uma fácil e desimpedida 

possibilidade de partir; de todos os outros lados, porém, o planalto era acessível sem esforço, 

por isso e também por conta de sua grande ex dificilmente defensável, tam por isso e também 

por conta de sua grande extensão, dificilmente defensável. Além disso, o terreno lá em cima 

não havia sido investigado quanto a sua produtividade, e ficar dependente da parte baixa e do 

 
171 Segundo o aparato, essa passagem está riscada e muito rasurada (KAFKA, 1992b: 290). 
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tráfego de carros era sempre perigoso para uma cidade, quiçá então em tempos inquietos. Tam-

bém não havia sido certificado se havia suficiente água potável em cima, a pequena fonte es-

condida debaixo de uma pedra sobressalente172 que me mostraram não parecia ser confiável. 

 “Você está cansado”, disse um deles, “você não quer construir a cidade”. “Estou can-

sado”, disse e me sentei sobre uma pedra ao lado da fonte. Eles mergulharam um pano na água 

e me refrescaram o rosto com ele, agradeci-lhes. Então disse que gostaria de contornar sozinho 

o planalto e os deixei; o trajeto durou muito; quando voltaramei, já estava escuro; todos estavam 

deitados ao redor da fonte e dormiam; uma chuva fina caía.  

 De manhã repeti minha pergunta; eles não entenderam imediatamente como a pergunta 

da noite poderia se repetir de manhã. Mas então disseram que não poderiam dar as exatas razões 

por que pelas quais teriam escolhido esse lugar, seriam velhas tradições que o recomendavam. 

Já os antepassados teriam querido construir a cidade aqui mas não teriam começado por alguma 

razão não transmitida de maneira exata. De qualquer modo, pois, não seria de propósito que 

teriam sido levados até esse lugar, pelo contrário, o lugar nem mesmo os agradava muito e as 

razões contrárias que eu trouxera à baila, eles mesmos já as teriam descoberto e reconhecido 

como irrefutáveis, mas havia justamente aquela tradição e se quem não seguisse a tradição seria 

aniquilado. Por isso era-lhes incompreensível por que eu hesitava e não começara ontem mesmo 

a construir.     

 Decidi-me ir embora e desci escalando a encosta até o rio. Mas um deles estava desperto 

e havia acordado os outros e agora estavam todos de pé lá em cima na borda e eu estava somente 

na metade e eles me pediam e chamavam. Então retornei, eles me ajudaram e me puxaram para 

cima. Prometi-lhes agora construir a cidade. Ficaram muito agradecidos, fizeram discursos em 

minha honra, deram-me beijos,  

 

__________ 

 

Um camponês me parou na estradinha e me pediu para acompanhá-lo até em casa, talvez pu-

desse ajudá-lo, ele tivera uma briga com a mulher, isso amargurava sua vida. Tinha também 

crianças simplórias e malcriadas, ficavam vadiando como inúteis ou fazendo besteira. Disse 

que gostaria de ir com ele, mas era muito incerto se eu, um estranho, poderia ajudá-lo, as cri-

 
172 O aparato aponta que as marcas de indicação desse trecho riscado – que na verdade é um acréscimo posterior à 

redação original – estariam “por engano depois do referente”, no caso, o termo fonte (KAFKA, 1992b: 291). Isso 

implicaria que a oração adjetiva reduzida se transformaria, se fosse interpretada como restou no manuscrito, na 

seguinte oração: “a pequena fonte debaixo de uma pedra sobressalente escondia”. Trata-se de detalhes, mas já diz 

o ditado que neles mora o diabo.  
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anças talvez pudesse orientar um pouco, mas com relação à mulher estaria provavelmente im-

potente, pois a compulsão briguenta173 da esposa tem usualmente sua razão no ser do marido e 

como ele não queria briga, com certeza já se esforçara para mudar, mas não conseguira, como 

eu teria sucesso então[?] No máximo conseguiria desviar para mim a compulsão briguenta da 

esposa. Falei assim mais para mim do que para ele, mas então lhe perguntei abertamente o que 

me pagaria por meu esforço. Ele disse que facilmente chegaríamos a um acordo sobre isso; se 

pudesse fosse fazer uso de alguma coisa – ele confiava que, poderia levar embora o que dese-

jasse. Em resposta a isso fiquei parado e disse que promessas gerais assim não me poderiam 

satisfazer, deveria ser combinado exatamente o quanto me daria por mês. Ele se espantou que 

eu exigisse uma paga mensal. Eu me espantei sobre seu espanto. Sim, por acaso acreditava ele 

que em duas horas poderia reparar o que duas pessoas numa vida inteira acumularam em culpa, 

e acredita ele que depois de duas horas eu aceitaria como paga um saquinho de ervilhas, beijaria 

agradecido sua mão e, me enrolaria com meus farrapos e voltaria a caminhar pela estradinha 

congelada[?] Que ideias singulares! Não. O camponês ouviu mudo, de cabeça abaixada, mas 

atento. Mais do que isso, assim falei, vou precisar ficar longo tempo com ele em casa para 

primeiro conhecer tudo e praticamente procurar o manejo para melhorar a situação, então vou 

precisar ficar ainda mais tempo para realmente pôr tudo em ordem, na medida em que for pos-

sível, e finalmente vou ficar velho e cansado e de modo algum ir embora, mas sim descansar, e 

gozar de seu agradecimento. O camponês 

 “Isso não será possível”, disse o camponês, “assim você quer se estabelecer em minha 

casa e por fim ainda me expulsar. Então aos meus fardos se juntaria ainda o maior”. “Sem 

confiar um no outro não vamos contudo chegar a um acordo”, eu disse, “por acaso não tenho 

confiança em você? Não desejo, pois, nada mais do que sua palavra e com ela você decerto 

poderia faltar. Depois de arranjar tudo conforme sua vontade, você poderia me mandar embora 

da sua casa contra todas as promessas”. O camponês me olhou e disse: “você não se deixaria 

ser mandado embora”. “Faça como quiser”, eu disse, “ache de mim o que quiser, mas não se 

esqueça, – apenas lhe digo isso amigavelmente de homem para homem – de que, mesmo se não 

me levar junto, você não quervai suportar em casa por muito tempo. Como você quer continuar 

vivendo com essa mulher e essas crianças? Se você não ousar me levar para casa, então é pre-

ferível já abrir mão da casa e do flagelo que lhe traria, venha comigo, caminharemos juntos, 

não vou me ressentir de sua desconfiança”. “Não sou homem livre”, disse o camponês, “vivo 

com minha mulher faz agora mais de quinze anos, foi difícil, não compreendo como foi possí-

vel, mas apesar disso não posso ir embora para longe dela sem ter tentado de tudo que me 

 
173 Streitsucht poderia ser traduzido por birra, como estado de irritação e desejo de contrariar, de implicar com 

alguém. Preferimos a perífrase para preservar o elemento da luta. Streit é tanto combate quanto discussão. 
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pudesse torná-la suportável. Então vi você na estrada e aí pensei, agora poderia fazer com você 

a última grande tentativa. Venha comigo, dou-lhe tudo o que quiser. O que quer?”. “Não quero 

muito, não”, eu disse, “não quero explorar sua situação de penúria. Você deve apenas me ad-

mitir como criado por todos os tempos, entendo de tudo e vou ser de muita utilidade. Não quero 

ser porém um criado como os outros, você não pode me ordenar nada, devo poder trabalhar 

conforme minha própria vontade, ora isso, ora aquilo, e então nada, conforme seja do meu 

agrado. É permitido que você me peça um trabalho, mas não com urgência, se perceber que não 

quero fazer esse trabalho, deve aceitá-lo calado. De dinheiro não preciso, mas as roupas, as 

roupas de baixo e as botas devem ser renovadas quando for se fizer necessário, na condição 

como as tenho agora; se não encontrar essas coisas na aldeia, você deve ir à cidade e buscá-las. 

Mas não tenha medo, o que visto agora ainda durará por anos. A comida usual dos criados me 

basta, só que tenho de comer carne todo dia”. “Todo dia?”, p objetou rapidamente, como se 

estivesse de acordo com todas as outras condições. “Todo dia”, eu disse. “Você tem também 

uma dentição particular”, ele disse, como se quises e tentou desculpar assim meu singular de-

sejo, chegou a agarrar minha boca para sentir os dentes. “Tão afiados”, disse ele, “como um 

dentes de cão”. “Resumindo, quero comer carne todo dia”, eu disse. “Cerveja e aguardente 

quero tomar tanto quanto você”. “Mas isso é muito”, ele falou, “preciso beber muito”. “Pois 

então melhor”, eu falei, “mas você pode se limitar, então vou me limitar também. Por sinal, 

talvez você só beba tanto por conta da infelicidade doméstica”. “Não”, ele disse, “o que uma 

coisa tem a ver com a outra?” Mas você vai receber tanto quanto eu; vamos beber juntos”. 

“Não”, eu disse, “não vou comer nem beber junto com ninguém. Vou sempre comer e beber 

sozinho”. “Sozinho?”, perguntou o camponês, espantado, “já começo a ficar tonto com seus 

desejos”. “Não é muita coisa”, eu disse, “ já estou também quase no final. Só quero ainda óleo, 

que a noite para uma lamparina – carrego-a na minha, que deve queimar a noite inteira ao meu 

lado. Carrego a lamparina na trouxa, uma lampadazinha pequena, precisa de muito pouco óleo.” 

Não posso Isso nem Nem merece que se fale dela, só a menciono para ser completo, para que 

posteriormente não surjam rixas; pois não as suporto quanto a coisas assim na hora do paga-

mento. Escute bem: se me recusam o combinado, eu, homem normalmente bem humorado, fico 

terrível. Se não me dão o que me é devido, mesmo sendo um pequeno detalhe, sou capaz de 

botar fogo na casa sobre sua cabeça enquanto você dorme. Mas você não deve me recusar o que 

foi abertamente combinado, então serei, principalmente se você vez ou outra ainda acrescentar 

por amor um pequeno presentinho, mesmo sendo totalmente sem valor, fiel e perseverante e 

muito útil em todas as coisas. E mais do que disse não exijo, só um barrilzinho com cinco litros 

de rum no dia 24 de agosto, dia de meu onomástico”. “Cinco litros!”, exclamou o camponês e 

bateu com as mãos. “Então, cinco litros”, eu falei, “isso não é muito. Você quer obviamente me 
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pressionar. Mas eu já limitei tanto as minhas necessidades que eu, e isso por sua consideração, 

que me envergonharia se um terceiro me ouvisse. Seria impossível falar com você assim na 

frente de um terceiro. E ninguém pode saber disso. Agora, ninguém acreditaria nisso também”. 

Mas o camponês falou: “Prefiro que você siga seu caminho. Vou voltar para casa sozinho e 

tentar me conciliar com a esposa por conta própria. Andei a espancando muito ultimamente, 

vou aliviar um pouco agora, talvez ela me agradeça, também espanquei muito as crianças, pego 

sempre o chicote no estábulo e as espanco, vou parar um pouco com isso, talvez as coisas me-

lhorem. Contudo, já várias vezes parei sem que as coisas melhorassem. Mas isso que você exige 

não poderia cumprir, e se talvez pudesse cumprir, não, não suportarei financeiramente, não, 

impossível, carne diariamente! cinco litros de rum!, mas mesmo que fosse possível, minha es-

posa não o permitiria, e se ela não permite, não posso fazê-lo”. “Por que então essas longas 

negociações”, disse eu 

 

 

 

Estava sentado no camarote, ao meu lado minha mulher. Encenava-se uma peça emocionante, 

tratava-se de ciúme, agora mesmo um homem num salão reluzente resplandecente e cercado de 

colunas levantava um punhal contra sua esposa, que lentamente ia em direção à saída. Atentas 

as pessoas se inclinavam sobre o parapeito, sentia em minha têmpora o cabelo encaracolado de 

minha esposa. Recuamos então, algo se movia no parapeito; o que consideráramos o acolchoa-

mento de veludo eram umas costas de um homem longo e magro, que era, tão fino quanto o 

parapeito, portanto cerca de e que até agora estivera deitado de bruços lá e se virava lentamente 

agora, como se procurando uma posição mais confortável. Minha esposa se agarrou a mim 

tremendo. Bem à minha frente estava o rosto dele, um não mais fino que minha mão, penosa-

mente limpo como numa figura de cera, com cavanhaque negro. “Por que o senhor nos as-

susta?”, exclamei, “o que o traz aqui?”. Somente depois me veio à mente que apesar dos meus 

gritos ninguém se preocupara conosco e a peça continuara tranquilamente no palco. “Desculpe-

me!”, disse o homem, “sou um admirador de sua esposa; sentir seus cotovelos sobre meu corpo 

faz-me contente”. “Emil, eu lhe peço, me proteja”, exclamou minha esposa. “Também eu me 

chamo Emil”, disse o homem, apoiou a cabeça numa mão e ficou deitado lá como se sobre um 

leito. “Emil de Bragança. Um antigo nobre. “Vem comigo, mulherzinha doce”. “Imundo[!]”, 

falei, “mais uma palavra e o senhor vai jazer na plateia”, e como se estivesse certo de que essa 

palavra viria, já queria derrubá-lo lá para baixo, mas isso não foi tão fácil, ele parecia estar 

preso firmemente ao parapeito, estava como que embutido, queria rolá-lo para longe, mas não 

deu certo, ele riu apenas e disse: “Seu Deixe disso, seu estupidozinho, não desperdice suas 
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forças antes do tempo, a luta só está começando e contudo vai terminar apenas quando sua 

esposa realizar plenamente meu anseio”. “Nunca!”, exclamou minha esposa e voltada então 

para mim: “vai, empurre-o lá para baixo por favor”. “Não consigo”, exclamei, “você não vê 

como me esforço[?], mas aqui tem algum truque e não está dando certo”. “Ó céus, ó céus”, 

queixou minha mulher, “o que vai acontecer comigo[?]”. “Fique calma”, eu disse, “peço-lhe, 

com sua agitação você só torna tudo mais irritante, tenho agora um novo plano, vou cortar o 

veludo com minha faca e despejar tudo abaixo junto com o cara”. Mas então não consegui achar 

minha faca. “Você não sabe por acaso onde deixei minha faca[?]”, perguntei. “Será que a deixei 

no sobretudo?”. Quase quis correr ao guarda-volumes, quando minha esposa fez-me voltar a 

mim. “Agora você quer me deixar sozinho, Emil”, exclamou. “Mas se eu não estou com a faca”, 

exclamei em resposta. “Tome a minha”, disse ela e procurou na sua bolsinha com os dedos 

tremendo, mas então sacou naturalmente apenas uma minúscula faquinha de madrepérola. 

 

__________ 

 

Uma frágil delicada tarefa, um andar-na-ponta-dos-pés sobre uma apodrecida frágil trave que 

serve de ponte, não ter nada sob os pés, com os pés amontoar primeiro o chão sobre o qual se 

vai andar, não andar sobre nada senão sobre o próprio reflexo que se vê emabaixo de si na água, 

com os pés segurar junto o mundo, crispar as mãos apenas em cima no ar para poder aguentar 

esse esforço.  

 

__________ 

 

Na escadaria do templo ajoelha-se um sacerdote e transforma em orações todos os pedidos e 

queixas dos fiéis que vêm até ele, ou antes não transforma nada, mas apenas repete em voz alta 

e várias vezes o que lhe foi dito. Vem p.ex. um comerciante e se queixa de que hoje sofreu uma 

grande perda e de que por conta disso seu negócio vai à falência. Em resposta a isso o sacerdote 

– ele se ajoelha num degrau e, tendo postas as mãos sobre um degrau superior, e se balança para 

frente e para trás durante a oração -: A. hoje sofreu uma grande perda, seu negócio vai à falência. 

A. hoje sofreu uma grande perda, seu negócio vai à falência etc. 

 

__________ 

 

Somos cinco amigos, uma vez saímos um atrás do outro de uma casa, primeiro veio o prum e 

se pôs junto ao portão, então veio ou antes escorregou o segundo tão levemente quanto uma 
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esferazinha de mercúrio para fora do portão e se pôs não distante do primeiro, então o segter-

ceiro, e o quiarto, e o quinto. No final estávamos todos de pé em fila. As pessoas nos notaram, 

apontaram para nós e disseram: os cinco saíram agora dessa casa. Desde então vivemos juntos, 

seria uma vida pacífica se um sexto não se imiscuísse continuamente. Ele não nos faz nada, mas 

nos incomoda, isso é suficiente; por que se intromete onde não o querem receber[?] Não o 

conhecemos e não queremos admiti-lo entre nós. Nós 5174 também não nos conhecíamos ante-

riormente e se se quiser, não nos conhecemos hoje também, mas o que para nós cinco é possível 

e suportável não é possível junto àquele sexto e não é suportável. Além disso, somos cinco e 

não queremos ser seis. E qual seria o sentido afinal desse permanente estar-junto, também entre 

nós não tem sentido, mas agora já estamos juntos e assim ficamos, não queremos porém uma 

nova reunião, justamente em razão de nossas experiências. Mas como se pode ensinar isso tudo 

àquele sexto[?], longas explicações significariam já quase uma admissão em nosso círculo, pre-

ferimos não explicar nada e não o admitimos. Faça ele beiço ainda muitas vezes, nós o empur-

ramos para longe com o cotovelo, porém por mais que o empurremos para longe ele sempre 

retorna. As pessoas nos contam e dizem: antes eram 5, agora são 6. Não[,] dizemos e batemos 

com o pé “somos só 5 

 

__________ 

 

Assim como às vezes sem mesmo olhar para o céu nublado já pela iluminação coloração da 

paisagem pode-se sentir que, sim, a luz do sol ainda não despontou, mas que realmente a turbi-

dez se desfaz e se prepara para se retirar, que portanto só por essa razão e sem outras provas 

logo o sol vai brilhar ubiquamente, __________175 

 

 

 

Em pé eu remava o barco para dentro do pequeno porto, estava quase vazio, no num canto havia 

duas barcas à vela, fora isso apenas pequenos barcos aqui e acolá. Encontrei com facilidade um 

lugar para o meu e desembarquei. Era um pequeno porto, mas bem conservado e com firme 

amurada de cais.  

 

 
174 O aparato revela que esse número, escrito fünf no volume de textos (KAFKA, 1992a: 313), é na verdade um 

numeral acrescido posteriormente (KAFKA, 1992b: 295). Fizemos o texto retornar, então, ao seu original manus-

crito, à revelia da lição de Kafka (1992a) – pela qual nos pautamos usualmente. 
175 É aqui, nesse lugar, que o volume de textos de Kafka (1992a: 314) situa o traço. Seria esse o seu lugar no 

manuscrito também? 
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Os barcos passavam deslizando. Chamei por um. Um homem velho, alto e de barba branca era 

o barqueiro. Hesitei um pouco sobre o degrau de embarque. Ele sorriu, embarquei olhando para 

ele. Apontou-me o canto extremo do barco, lá me sentei. Mas logo fiquei saltei de pé e disse: 

“vocês têm morcegos grandes aqui”, pois grandes asas haviam passado ao redor da minha ca-

beça. “Fique tranquilo”, disse ele já ocupado com o remo, e meus partimos tão impelidos da 

terra que quase caí me estatelei sobre meu assento banquinho. Ao invés de dizer ao condutor 

aonde queria ir, apenas perguntei se ele o sabia; a deduzir do seu aceno com a cabeça, sabia. 

Isso foi para mim um grande enorme alívio, estiquei as pernas e recostei a cabeça, mas sempre 

com os olhos sobre o condutor, disse para mim: “Ele sabe aonde você vai; por trás dessa testa, 

ele sabe. E empurra seu remo no mar só para levar você até lá. E por acaso você chamou da 

multidão justo a ele e ainda hesitou em embarcar”. Fechei um pouco os olhos por pura satisfa-

ção, queria porém ao menos escutar o homem se não o via e perguntei: “Nessa idade você não 

devia mais trabalhar. Não tem filhos então?” “Só você”, disse ele, “você é meu único filho. Só 

por você faço ainda essa viagem; depois venderei o barco, então pararei de trabalhar”. “Aqui 

vocês chamam os passageiros de filhos[?]”, perguntei. “Sim”, ele falou, “é hábito aqui. E os 

passageiros nos chamam de pai”. “Isso é estranho”, disse, “e onde está a mãe?” “Ali”, disse ele, 

“na cabine”. Endireitei-me e vi como, de uma pequena janela arredondada da cabine, construída 

no centro do barco, uma mão se estendeu acenando e apareceu o rosto forte de uma mulher, 

emoldurado por um véu negro. “Mãe?”, perguntei sorrindo. “Se você quiser -”, ela falou. “Mas 

você é muito mais jovem do que o pai?”, falei. “Sim”, ela disse, “muito mais jovem, ele poderia 

ser meu avô e você, meu marido”. “Você sabe”, eu falei, “é tão espantoso quando se está via-

jando sozinho à noite de barco e de repente surge uma mulher.  

 

 

 

Andávamos num terreno liso, às vezes tropeçavam um e caía, às vezes um quase despencaria 

para o lado, então o outro tinha sempre de ajudar, mas com muito cuidado, pois ele também não 

estava firme. Finalmente chegamos a uma colina que se chama joelho, mas apesar de não ser 

elevada, não conseguíamos transpô-la, sempre escorregávamos de novo, estavámos desespera-

dos, agora tínhamos de contorná-la já que não conseguíamos transpô-la, talvez isso fosse igual-

mente impossível, mas muito mais perigoso, pois aqui um fracasso na tentativa significaria 

imediatamente queda e fim. Para não atrapalhar um ao outro, decidimos cada um que cada um 

tentaria por um lado. Joguei-me e me impeli lentamente contra a borda, vi que aqui não havia 
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rastro de caminho, nenhum rastro nenhuma possibilidade de me segurar em algum lugar, tudo 

caía ininterruptamente rumo às profundezas. Acreditava Estava convencido de que não ultra-

passaria, se lá do outro lado não estivesse um pouco melhor, o que porém só a tentativa poderia 

mostrar de verdade, então era evidentemente o fim de nós dois. Mas tínhamos de ousar, pois 

ficar aqui não podíamos e atrás de nós erguiam-se os cinco picos que se chamam dedos do pé, 

inacessíveis e nos repelindo. Fechei os olh Contemplei a situação novamente em seus particu-

lares, o trecho em si nem um pouco longo, mas justamente impossível de ser superado, e então 

fechei os olhos abertos, olhos abertos só poderiam me prejudicar aqui, firmemente decidido a 

não mais abri-los, a não ser que o inacreditável acontecesse e eu chegasse ao outro lado. E aí 

deixei-me lentamente tombar para o lado, quase como no sono, parei depois e esforcei-me então 

comecei então a avançar. Os braços, tinha-os bem abertos à direita e à esquerda, esse cobrir e 

por assim dizer abranger do máximo possível de terreno ao meu redor me parecia dar algum 

consolo um pouco de equilíbrio, ou melhor, um pouco de consolo. Mas de fato notei para meu 

espanto que esse terreno de alguma maneira me era realmente de ajuda. Era liso e sem qualquer 

apoio, mas não era um terreno frio, algum calor vertia-se dele para mim, de mim para ele, havia 

uma ligação que não se podia estabelecer via mãos ou pés, mas que era constante e se mantinha 

firme.  

 

 

 

No início da construção da Torre de Babel tudo estava em razoável ordem, sim, a ordem talvez 

fosse grande demais, pensava-se muito em sinalizações, intérpretes, alojamentos para trabalha-

dores e vias de comunicação, como se houvesse à frente séculos de livre oportunidade de tra-

balho. A opinião então reinante era até mesmo a de que não se poderia construir suficientemente 

devagar; não se precisava exagerar muito essa opinião e podia-se de todo recuar assustado di-

ante da ideia de fazer a fundação. Pois se argumentava assim: o essencial de todo o empreendi-

mento é o pensamento de construir uma torre que chegasse até o céu. Segundo esse pensamento 

todo o resto é secundário.176 Uma vez compreendido em sua dimensão, esse pensamento não 

pode mais desaparecer; enquanto houver seres humanos, haverá também o intenso desejo de 

finalizar a construção da torre. Dessa perspectiva, portanto, não é necessário se preocupar 

quanto ao futuro, pelo contrário, o saber da humanidade cresce, a arquitetura fez progressos e 

vai fazer outros mais, um trabalho para o qual precisamos de um ano será em cem executado 

talvez em meio ano e além do mais, melhor, mais durável. Por que então hoje já se esgotar até 

 
176 Tentativa de verter neben diesem Gedanke ist alles andere nebensächlich. 
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o limite das forças? Isso só teria sentido se fosse possível esperar a construção da torre no tempo 

de uma geração. Mas isso não podia ser de forma alguma almejado. Antes se poderia cogitar 

que a próxima geração com seu saber aperfeiçoado considerasse ruim o trabalho da geração 

anterior e demolisse o construído para começar do princípio. Tais pensamentos paralisavam as 

forças e mais do que pela construção da torre o interesse voltava-se para a construção da cidade 

dos trabalhadores. Cada associação regional queria possuir o melhor bairro, disso resultavam 

rixas que se intensificavam até lutas sangrentas. Essas lutas não paravam mais; eram para os 

executores um novo argumento de que a torre, também por falta da necessária concentração, 

deveria ser construída bem devagar ou preferencialmente só depois de um acordo de paz uni-

versal. Mas não se passava o tempo somente com lutas, nas pausas se embelezava a cidade, 

pelo que se trazia à tona porém novas invejas e novas lutas. Assim o tempo da primeira geração 

passou, mas nenhuma das seguintes foi diferente, só a habilidade técnica cresceu constante-

mente e com ela a compulsão belicosa.177  

 

 

 

15. Set. 20 

Começa com o fato de que você queria enfiar na boca, para a surpresa dela, ao invés de comida 

um feixe de tantos punhais quanto ela pode abarcar.  

 

__________ 

 

Sob cada intenção jaz encolhida a doença como sob uma folha de árvore. Se você se inclina 

para vê-la, e ela se sente descoberta, ela salta, a muda e débil maldade quer sugá-lo178, e ao 

invés de ser esmagada, quer ser fecundada por você. 

 

__________ 

 

É um mandato. Conforme minha natureza, só posso assumir um mandato, que nenhum ninguém 

tenha me dado. Nessa contradição, somente em uma contradição posso viver. Mas decerto to-

dos, pois vivendo se morre, morrendo se vive. Tal como p. ex. o circo é cercado por uma lona, 

ninguém, pois, que não esteja dentro dessa lona pode ver alguma coisa. Mas então alguém en-

contra um gpequeno orifício na lona e pode sim observar de fora. Contudo, deve ser tolerado 

 
177 Para a continuação, v. F97. 
178 Segundo o aparato, essa passagem está riscada e muito rasurada (KAFKA, 1992b: 296). 
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ali. Todos nós somos tolerados assim por um momento. Aí vem Contudo – segundo contudo –

, na maioria das vezes vê-se por um tal orifício somente as costas do público de pé. Contudo – 

terceiro contudo –, ouve-se de qualquer modo a música, o rugido dos animais também. 

__________179 

Até que por fim cai-se inconsciente de terror nos braços do policial que por conta da profissão 

contorna o circo e bem suavemente bateu com a mão em seu ombro para chamar sua atenção 

para a impropriedade de tal atento observar, pelo qual você nada pagou.  

 

__________ 

 

O ser humano não é uma orquestra. Aqui As forças humanas não formam uma orquestra. As 

forças do ser humano não devem exatamente formar são pensadas como uma orquestra. Antes, 

aqui todos os instrumentos devem tocar constantemente com toda a força. É que não é destinado 

a ouvidos humanos e a duração da noite de concerto, dentro da qual cada instrumento pode 

esperar por se fazer aparecer, não está à disposição. 

 

__________ 

 

16 

Às vezes parece ser assim: Você tem essa tarefa, tem para sua realização as exatas tantas forças 

quanto necessárias são (não de mais, não de menos, você deve mantê-las juntas, mas não ficar 

apreensivo), para você deixa-se tempo livre suficiente, boa vontade para o trabalho você tam-

bém tem. Onde está o impedimento para o sucesso da tarefa monstruosa? Não passe tempo nà 

procura do impedimento, talvez não haja nenhum. 

 

__________ 

 

          17 

Só há uma meta, nenhuma via.180 O que chamamos de via é hesitação. 

 

__________ 

 

 
179 O aparato, nesse ponto, afirma que havia aqui uma interrupção no texto, seguida de um traço horizontal abaixo, 

posteriormente riscado (KAFKA, 1992b: 297). Reconstruímos a forma original, contando – a partir do volume de 

textos, nosso guia – esses dois pedaços como um só fragmento.  
180 Vale a pena mencionar que a primeira redação desse trecho é: “Só há meta, não via.” (KAFKA, 1992b: 297).   
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Seria possível pensar que Alexandre o Grande, apesar dos sucessos na guerra em sua juventude, 

apesar do notável exército que formou, apesar das forças dirigidas à mudança no mundo, as 

quais sentia em si, tivesse ficado parado no Helesponto e nunca o tivesse ultrapassado, e isso 

não por temor, não por indecisão, não por fraqueza de vontade, mas por gravidade.181  

 

__________ 

 

          18 

Nunca estive sob a pressão de outra responsabilidade senão aquela que a existência, o olhar, o 

julgamento das outras pessoas me impuseram. 

 

 

 

          21 

Suspensos os restos, os membros ledamente soltos, os joelhos distendidos, sob a varanda à luz 

do luar, ao fundo um pouco de folhagem escura como cabelos 

 

Suspensos os restos., 

os membros ledamente soltos, 

os joelhos distendidos, 

sob a varanda à luz do luar,. 

aAo fundo um pouco de folhagem, 

escura como cabelos. 

 

__________ 

 

Alguma coisa de um naufrágio, tendo ido fresca e bela à água, inundada e feita inerme ao longo 

dos anos, finalmente desintegrada. 

 

__________ 

 

A182 isso se junta que já a segunda ou terceira geração reconheceu a falta de sentido da constru-

ção da torre celeste, contudo já se estava demasiadamente ligado entre si para se deixar a cidade. 

 
181 Sobre Erdenschwere, v. nota ao F25. 
182 Continuação do F86.  
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Tudo o que de lendas e canções surgiu nessa cidade é pleno de prof anseio pelo dia profetizado 

no qual a cidade será esmagada em pedaços por um punho gigantesco em cinco golpes seguidos. 

Por isso também a cidade tem um punho no brasão. 

 

 

 

“Não sou o piloto?” exclamei. “Você?” perguntou um homem escuro de alta estatura e passou 

a mão sobre os olhos como se espantasse um sonho. Eu estivera junto ao leme na noite escura, 

a lâmpada a brilhar fracamente sobre minha cabeça e agora viera esse homem e queria me 

dispensar. E como não me afastei, ele pôs o pé sobre meu peito e lentamente me pisou enquanto 

eu ainda me segurava no cubo da roda do leme e na queda a derrubava inteiramente. Então o 

homem a agarrou, colocou-a no lugar, mas me chutou para longe. Porém, logo voltei a mim, 

corri até a escotilha que levava ao compartimento da tripulação e chamei: “Tripulação! Cama-

radas! Venham rápido! Um estrangeiro me expulsou do leme!” Lentamente vieram, subiram da 

escada do navio, figuras vacilantes, cansadas e imponentes. “Sou o piloto?” perguntei. Os Eles 

acenaram com a cabeça, mas tinham olhos somente para o estrangeiro, estavam a seu redor em 

semicírculo e quando ele disse ordenando: “Não me incomodem”, eles se juntaram e descer, 

acenaram para mim com a cabeça e desceram novamente a escada do navio. Que povo é esse! 

Pensam também ou apenas se arrastam sem sentido pela terra? 

 

__________ 

 

Consolidação 

 

Éramos cinco empregados no negócio, o contador, um homem míope e melancólico, que ficava 

quieto debruçado e estendido sobre o livro-razão como um sapo, quieto, suavemente levantado 

e abaixado somente por uma respiração pesada, mais o caixeiro, um homem pequeno com o 

peito largo de ginasta, só precisava apoiar uma mão facilmente sobre o balcão e se lançava fácil 

e belamente para o outro lado, apenas seu rosto era sério e via olhcontemplava austeramente à 

sua volta. Ainda tínhamos uma aprendiz de loja, uma senhorita um tanto mais velha, magra e 

delicada, de um vestido justo, geralmente mantinha a cabeça inclinada para o lado e sorria com 

os lábios finos de sua grande boca. Eu, o aprendiz, que não tinha muito mais o que fazer além 

de ficar passando uma flanela sobre as escadas pelo balcão, tinha frequentemente vontade de 

afagar ou até de beijar a mão de nossa senhorita, uma mão longa, frágil, ressecada, cor de ma-

deira, quando ela, descuidada e esquecida de si, a deixava sobre o balcão ou – isso seria o 
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cúmulo – deixar o rosto descansar lá onde era tão gostoso e só de vez em quando mudar a 

posição, para que houvesse justiça e cada bochecha pudesse provar dessa mão. Mas isso nunca 

acontecia, antes a senhorita estendia justo essa mão quando eu me aproximava e me indicava 

um novo trabalho em algum lugar num canto distante ou em cima na escada. Isto era particu-

larmente desagradável, pois lá em cima era opressivamente quente por conta das chamas de gás 

expostas com que fazíamos luz, eu também não era imune a vertigens, sentia-me frequente-

mente mal, enfiava às vezes minha cabeça num nicho da prateleira com a desculpa de uma 

limpeza particularmente rigorosa e chorava um momentinho ou, se ninguém olhava para cima, 

fazia um discurso curto e mudo para a moça lá embaixo e fazia-lhe grandes objeções, decerto 

sabia que ela estava longe de ter o poder, seja aqui seja em outro lugar, o poder decisivo, mas 

acreditava de alguma maneira que ela pudesse ter esse poder se o quisesse e usá-lo então em 

meu proveito. Mas ela não o queria, nem mesmo exercia o poder que tinha. Ela era p. ex. a 

única na loj entredos funcionários a que o ajudante de loja obedecia um pouco, de modo geral 

era uma a pessoa mais teimosa, certamente era o mais velho no negócio, havia servido ainda 

sob a direção do velho chefe, havia tomado parte em tanta coisa aqui das quais nós, os outros, 

não tínhamos ideia, e que também – aqui estava propriamente a nossa mediocridade – de modo 

algum nos interessava e dessa mas tirava de tudo isso a conclusão errada de que entendia tudo 

melhor do que os outros, de que p. ex. poderia fazer a contabilidade não só tão bem quanto, mas 

também muito melhor do que o contador, poderia servir melhor a clientela do que o caixeiro 

etc. e de que só por decisão voluntária assumira a posição de ajudante de loja, para a porque 

não se achara ninguém mais para ela, nem mesmo um incapaz. E assim ele, que nem poderia 

ter sido muito forte e agora já era um destroço, torturava-se há quarenta anos com o carrinho de 

mão, as caixas e os pacotes. Tudo isso era sim muito bonito, Ele assumira isso voluntariamente, 

mas disso tinham se esquecido, novos tempos tinham chegado, não lhe davam mais reconheci-

mento e enquanto ao seu redor os erros mais monstruosos eram cometidos na loja, ele devia, 

sem que o deixassem intervir, engolir goela abaixo o desespero pela situação e além disso ficar 

acorrentado a seu trabalho pesado. 

 

 

 

Sou um criado, mas não há trabalho para mim. Sou apreensivo e não me ponho à frente, sim, 

nem mesmo me meto numa fila com os outros, nem mesmo me basta mas isso é só uma razão 

das causas de meu estar desocupado, é possível também que não tenha absolutamente nada a 

ver com meu estar desocupado, de qualquer modo a causa principal é que não sou chamado 

para o serviço, outros foram chamados e não se candidataram mais do que eu, sim, talvez nem 
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tivessem o desejo de serem chamados, enquanto eu pelo menos o sinto às vezes muito intensa-

mente.  

 Assim, fico deitado no catre do quarto da criadagem, olho para as vigas no teto, ador-

meço, acordo e volto a adormecer. Às vezes vou à taberna do outro lado da rua, onde servem 

uma cerveja amarga, às vezes já esvaziei um copo a contragosto, mas logo volto a bebê-la. 

Gosto de ficar sentado lá porque por trás da pequena janela fechada posso ficar olhando para as 

janelas de nossa casa, sem que ninguém possa me descobrir. Lá não se vê muito a estar virado 

para cá para rua, acredito, apenas as janelas dos corredores e, além disso, não daqueles corre-

dores que conduzem aos apartamentos dos senhores. Pode ser também que eu esteja errado, 

mas alguém uma vez o afirmou sem que eu tivesse perguntado e a impressão geral da fachada 

da casa o confirma. Mal Só raramente se abrem as janelas e, quando isso acontece, é um criado 

que faz e então se debruça também sobre o parapeito para olhar um tempinho para baixo. São, 

pois, corredores onde ele não pode ser surpreendido. Por sinal, não conheço esses criados, os 

criados constantemente ocupados lá em cima dormem em outro lugar, não no meu quarto.  

Certa feita, quando cheguei à taberna, um freguês já estava sentado em meu posto de 

observação. Não ousei olhar atentamente e queria me virar logo na porta e ir embora. Mas o 

freguês me chamou junto de si e ficou claro que também era um criado, que eu já vira uma vez 

em algum lugar sem que tivesse falado com ele até então. “Por que você quer ir embora? Sente 

aí e beba. Por minha conta”. Assim, me sentei. Ele me perguntou alguma coisa, mas não pude 

respondê-lo, sim, nem mesmo entendera as perguntas. “Talvez Eu disse por isso: “Talvez você 

esteja agora arrependido de me ter convidado, então estou indo”, e já queria me pôr de pé. Mas 

ele estendeu a mão por sobre a mesa e me forçou a ficar sentado: “Fique”, disse ele, “isso era 

só um teste. Quem não responde às perguntas passou no teste”. 

 

__________ 

 

Havia um abutre, ele bicava o meu pé. Já rasgara botas e meias, agora estava já bicava nos pés 

mesmos. Sempre atacava, então voava inquieto várias vezes ao meu redor e depois seguia adi-

ante com o trabalho. Passou um senhor, observou um tempinho e por fim perguntou por que eu 

tolerava o abutre. “Estou indefeso, não vê?”, eu disse, “ele veio e começou a bicar, aí quis 

naturalmente afastá-lo, tentei até mesmo estrangulá-lo, mas um bicho desses tem muita força, 

e ele também já queria saltar sobre meu rosto, então preferi sacrificar os pés.” Agora estão quase 

inteiramente rotos, não vai durar muito”. “Que você se deixe torturar assim[!]”, disse o senhor, 

“um tiro e o abutre já era”. “É isso mesmo?” perguntei, “e o senhor gostaria de cuidar disso?” 

“É claro”, disse ele, “só preciso ir para casa e pegar minha arma. O senhor poderia esperar uma 
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pequena meia hora ainda?” “Não sei”, falei e fiquei um tempo rijo de dor, então disse: “Por 

favor, tente em todo caso”. “Bom”, falou ele, “vou me apressar”. Tranquilo, o abutre prestara 

atenção durante a conversa e deixara os olhos passearem entre mim e o senhor. Agora via que 

entendera tudo, ele voou, inclinou-se bem para trás para obter suficiente impulso e então como 

um lançador de dardo enfiou o bico pela boca em minha goela entranhas mim. Caindo para trás, 

senti-me libertado quando em meu sangue – a preencher todas as profundezas e a transbordar 

todas as bordas – ele se afogou sem salvação.183 

 

__________ 

 

Sempre me perco de novo, é um caminho na floresta, mas claramente reconhecível, apenas 

acima dele a vista se abre a uma faixa celeste, fora isso a floresta é ubiquamente densa e escura. 

E ainda assim perder-se contínua, desesperadamente, e além disso, se dou um passo fora do 

caminho já estou mil passos dentro da floresta, [tão] largado que desejo cair duro e ficar deitado 

para sempre 

 

 

 

Foi um dia comum,; ele me mostrou os dentes,; eu também era retido por dentes e não podia 

escapar deles,; não sabia pelo que me retinham, pois não estavam cerrados,; diante sobre mim 

também não os via nos dois reinosques184 da dentição, mas apenas uns aqui, outros lá. Queria 

me segurar neles e me arremessar longe por cima, mas não conseguia, minhas longas pernas 

chegavam até muito fundo junto dos dentes deve ser outra coisa que me retém não esses den-

tes185 

 

__________ 

 

 
183 Conforme o aparato (KAFKA, 1992b: 300), o trecho que vai de “Agora via” até “sem salvação” é acréscimo 

feito ao menos após a redação do texto seguinte. De modo que, como revelam também os traços horizontais inter-

nos a F9 e F89, o fragmento termina originalmente aquém da forma em que consta aqui. 
184 Trata-se aqui de sobrescrita: de Reichen (reinos, impérios) surge Reihen (fileiras, sequências, renques). Pode 

ser um caso – típico em Kafka – de falsa ortografia, um deslize temporário que é logo em seguida corrigido. (Outro 

exemplo próximo, retirado do F105: gewiss [com certeza] é redigido primeiramente como geviss [concerteza?].) 

Resolvemos, contudo, preservá-lo por sua riqueza semântica.    
185 Segundo o aparato, essa passagem está muito rasurada (KAFKA, 1992b: 300). 
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Você chegou muito tarde, ele estava aqui há pouco, no outono não fica muito tempo noum seu 

lugar, é atraído para os campos escuros e não demarcados, ele tem algo da espécie das gra-

lhas.186 Se quer vê-lo, abra suas asas e voe rumo aos campos, com certeza ele está lá. 

 

__________ 

 

Você diz que devo descer ainda mais fundo, mas eu já estou bem no fundo, já estou perdendo 

o fôlego, aqui também já é quase muito fundo, mas se assim tiver de ser, quero permanecer 

aqui. Que espaço! Provavelmente já é o lugar mais profundo. Como pude sobreviver a essa 

descida infinita! E como vou viver aqui na lama entre sapos e cobras!187 Mas quero permanecer 

aqui, só não me forçarei a continuar vivendo a continuar descendo.  

 

__________ 

 

Estava indefeso frente a essa figura, ela estava sentada calmamente à mesa e olhava para o 

tampo da mesa. Contornei-a num círculo e me senti estrangulado por ela. Um terceiro me con-

tornou e se sentiu estrangulado por mim. Um quarto contornou o terceiro e se sentiu estrangu-

lado por ele. E assim adiante até as estrelas e seus os movimentos das estrelas e para além deles. 

Tudo sente o aperto na garganta,. é uma firme ordem mundial188 

 

__________ 

 

Em que região é? Não a conheço. Lá tudo se corresponde entre si, tudo se transpõe suavemente 

entre si. Sei que essa região existe em algum lugar, até a vejo, mas não sei onde é e não posso 

me aproximar dela.  

 

__________ 

 

Com a luz mais intensa pode-se desfazer o mundo. Para olhos fracos ele fica firme, para olhos 

ainda mais fracos ganha punhos, para mais fracos ainda fica envergonhado e esmaga aquele que 

ousa observá-lo.  

 

 
186 Possível referência a kavka, tcheco para “gralha”. 
187 Segundo o aparato, essa passagem está muito rasurada (KAFKA, 1992b: 300). 
188 Segundo o aparato, essa passagem está muito rasurada (KAFKA, 1992b: 301). 
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__________ 

 

Havia um pequeno lago, bebíamos lá, de barriga e peito na terra, as pernas da frente, cansadas 

nopelo gozo de beber, mergulhadas na água. Porém, nós tínhamos de voltar em breve, o mais 

refletido se desprendeu e exclamou: “Voltemos, irmãos!” Então voltamos. “Onde estavam?” 

perguntaram-nos. “No bosque”. “Não, vocês estavam no lago”. “Não, não estávamos lá”. “Vo-

cês ainda tem água pingando, seus mentirosos!” E os chicotes começaram a brincar. Corremos 

pelos longos corredores iluminados pela lua, vez ou outra um era atingido e pulava alto de dor. 

Finalmente chegamos todos na gal Na galeria dos antepassados a caçada terminou, a porta foi 

fechada, deixaram-nos sozinhos. Todos Estávamos ainda todos com sede, lambíamos mutua-

mente a água do pêlo e do rosto, vez às vezes chegava em vez de água sangue à língua, era dos 

golpes de chicote 

 

__________ 

 

Só uma palavra. Só um pedido. Só um movimento do ar. Só uma prova de que você ainda vive 

e espera. Não[,] nenhum pedido, só uma respiração, nenhuma respiração só um estar-pronto, 

nenhum estar-pronto só um pensamento, nenhum pensamento só sono tranquilo. 

 

__________ 

 

No velho confessionário. Sei como ele vai consolar, sei o que vai confessar. São coisas peque-

nas, negociações no canto, o barulho diário da manhã até a tarde 

 

__________ 

 

Juntei minhas posses. Era bem pouco, mas eram coisas bem delineadas, firmes, imediatamente 

convincentes. Eram seis a sete peças, digo seis ou sete porque seis delas me pertenciam sem 

dúvida, porém a 7a tinha pertencido também a um amigo que contudo fora embora abandonara 

da nossa cidade há muitos anos e do qual desde então e desde então estava desaparecido. Assim, 

bem se podia dizer que também essa sétima peça me pertencia. 

Apesar de essas peças serem realmente únicas, não tinham nenhum grande valor 

 

__________ 
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Essa queixa é sem sentido (a quem ele se queixa?) o júbilo é ridículo (o caleidoscópio na janela). 

Claramente ele quer ser apenas o recitador, mas então o [elemento] indiano é indecente, então 

basta para a queixa se ele repetir a vida toda Eu-cão, Eu-cão etc., e todos nós vamos entendê-

lo, mas para a felicidade não somente basta o silêncio, como é a única coisa possível.189 

 

__________ 

 

“Não é um muro insosso, é dulcíssima vida comprimida em muro, cachos com cachos de uvas 

passas”. – “Não acredito”. – “Prova!” – “Por não acreditar não consigo levantar a mão”. – “Vou 

chegar o cacho à sua boca”. – “Por não acreditar não posso saboreá-lo”. – “Então afunde!” – 

“Não disse que a gente tem de afundar frente ao insosso desse muro?”190 

 

__________ 

 

Consigo nadar como os outros, só que tenho uma memória melhor do que os outros, não esqueci 

o não-conseguir-nadar de então. Mas porque não o esqueci, de nada me ajuda o conseguir-nadar 

e não consigo nadar.  

 

__________ 

 

Ainda um pequeno enfeite sobre essa sepultura. Que já esteja suficientemente enfeitada? Sim[,] 

mas já que as coisas tão facilmente me escapam da mão,  

 

 

 

É o bicho com a cauda grande, uma cauda como de raposa com vários metros de comprimento. 

Adoraria pegá-la um dia em minhas mãos, mas é impossível, o bicho está em constante movi-

mento, a cauda é permanentemente jogada para lá e para cá. O bicho é como um canguru, mas 

atípico pelo rosto oval, pequeno, quase humanamente liso, achatado, apenas seus dentes têm 

força de expressão, seja se os esconde seja se os arreganha. Às vezes tenho a sensação de que 

 
189 Segundo o aparato, aqui Kafka comenta sua leitura da peça teatral de Franz Werfel, Spiegelmensch: magische 

Trilogie, encenada e publicada nesse ano de 1920 (v. SCHILLEMEIT, 1992c: 80-81). 
190 O termo adjetivo öde significa (terreno) deserto, abandonado, (solo) não cultivado, mas também (algo) sem 

graça, monótono, enfadonho. O substantivo Öde tem sentidos análogos. Optamos pelo termo insosso porque con-

serva ao menos certo duplo sentido (o da comida e, portanto, do cultivo da fruta, bem como o da falta de atrativi-

dade). 
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o bicho quer me domar; qual seria afinal seu objetivo ao tomar de mim a cauda quando estou a 

pegá-la, então esperar calmamente até me atrair de novo, e então pular mais uma vez adiante[?] 

 

__________ 

 

Na antevisão do que virá eu me encolhera num canto do quarto e atravessara o canapé na frente. 

Se alguém entrou agora, deve me ter na verdade por estúpido, mas aquele que veio não o fez. 

De suas botas altas e compridas tirou um chicote para cachorro, agitou-o num círculo ao seu 

redor, e exclamou levantou-se e abaixou-se sobre as pernas bem apartadas e exclamou: “Fora 

desse canto! Fora desse canto quente! Por quanto tempo ainda?” 

 

__________ 

 

Um carro fúnebre vagava pelo interior, tinha um cadáver como carga, porém não fazia a entrega 

no cemitério, o cocheiro estava bêbado e acreditava que conduzia uma carruagem, mas também 

esquecera aonde deveria levá-la. Assim, viajava pelas aldeias, parava diante das estalagens e 

esperava, quando vez ou outra lhe despontava através da ebriedade a preocupação pelo destino 

da viagem, que as pessoas alguma lhe informassem alguma vez aonde todo o necessário. Assim, 

parou de certa feita diante do “Galo Dourado” e pediu que um assado de porco 

 

 

 

Eu vejo na distância uma cidade, é dessa que você fala? 

É possível, mas não entendo como você consegue distinguir uma cidade, somente desde que 

você me chamou a atenção estou vendo algo lá e também não mais que alguns contornos pouco 

claros na névoa, é. 

Ah sim, estou vendo, é um monte com um burgo em cima e nas encostas uma povoação como 

de aldeia. 

Então é aquela cidade, você tem razão, ela é na verdade uma grande aldeia 

 

 

 

Olhava para o mar adentro, um barco passou perto do cais  

Estava sentado a uma mesa diante da porta de uma taverna de marinheiros, alguns passos adi-

ante estava o pequeno porto, já estava próximo do fim da tarde. Um peq moroso barco pesqueiro 
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passou perto, na única janela da cabine havia um brilho de luz, no convés um homem trabalhava 

nas velas, então parou e olhou em minha direção. “Você pode me levar?” perguntei gritei. Ele 

acenou nitidamente com a cabeça. Já havia pulado de pé, de tal modo que a mesinha balançou 

e a xícara de café caiu e se quebrou, ainda uma vez perguntei: “Responde! Você pode me le-

var?” “Sim”, disse delongando-se com a cabeça elevada.  

“Atraque”, exclamei, uma “estou pronto”. “Devo trazer sua mala[?]”, perguntou o ta-

verneiro, que havia se achegado. “Não”, disse, a repulsa tomou conta de mim, olhei para o 

taverneiro como se ele me houvesse ofendido. “Você não quer mesmo trazer minha mala 

 

__________ 

 

“Por que vocês ainda não introduziram maquinário?” perguntei. “O trabalho é refinado demais 

para isso”, disse o supervisor. Ele estava sentado numa mesinha no canto da grande construção 

de madeira parecida com um celeiro, de uma altura impenetravelmente escura de um cabo que 

vinha de uma altura impenetravelmente escura estava dependurada uma bem próxima da mesa 

uma lâmpada com brilho intenso, de tal modo que o supervisor quase batia nela com a cabeça. 

Sobre a mesa havia listas de pagamentos que ele recalculava.  

“Eu decerto atrapalho o senhor”, eu falei. “Não”, disse distraído o supervisor, “porém 

tenho trabalho a fazer, como o senhor vê.” “Por que então me chamaram até aqui[?]”, eu disse. 

“O que devo fazer aqui no meio da floresta?” “Poupe-se as perguntas”, disse o supervisor, que 

mal havia prestado atenção; mas então percebeu sua falta de polidez, levantou o olhar para mim 

e, riu e falou: “É que esse é o jeito comum de se falar aqui entre nós. Aqui somos acometidos 

de perguntas. Mas trabalhar e responder a perguntas não dá para se fazer ao mesmo tempo. 

Quem os olh ver sabe, perguntar não precisa. Além disso, o senhor terá diversão suficiente, se 

se interessa pela técnica. Horácio!” ele gritou então para dentro de um cômodo escuro, do qual 

só um chiado de uma ou duas serras podia ser ouvido. 

 Um homem jovem surgiu, um pouco à contragosto me pareceu. “Esse senhor”, disse o 

supervisor e apontou com a caneta porta-penas para mim, “ficará para a noite conosco. Ele quer 

dar uma olhada na fábrica amanhã. Dê a ele algo para comer e leve-o então para seu lugar de 

dormir. Você me entendeu?” Horácio acenou com a cabeça, era decerto um pouco surdo, pelo 

menos manteve a cabeça inclinada em direção ao supervisor. Então encost  

 

__________ 
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Impossível Nunca você tirará a água das profundezas desse poço. Que tipo de água? Que tipo 

de poço? Quem que pergunta? Silêncio. Que tipo de silêncio? 

 

__________ 

 

“Nunca você tirará a água das profundezas desse poço.” 

“Que tipo de água? Que tipo de poço?” 

“Quem que pergunta?” 

Silêncio. 

“Que tipo de silêncio?” 

 

__________ 

 

Meu anseio eram os tempos idos 

meu anseio era o presente 

meu anseio era o futuro 

e com tudo isso morro numa guarita à margem da estrada 

 

um caixão ereto desde há muito 

uma posse do Estado 

passei minha vida 

me segurando para não destruí-la.191 

 

__________ 

 

passei minha vida resistindo à vontade de dela dar cabo. 

 

__________ 

 

Você tem de atravessar a cabeça pela parede. Atravessá-la não é difícil, pois é feita de papel 

fino. Mas é difícil não se deixar iludir pelo fato de que sobre o papel já está pintado de forma 

 
191 A referência do pronome em ênclise é ambígua: pode ser a vida ou a guarita (como posse do Estado). 
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extremamente ilusória como você atravessa a parede. Isso o leva a dizer: “Pois eu Não a atra-

vesso continuamente?”192 

 

 

 

“Constantemente você fala de morte e mesmo assim não morre.” 

“E vou morrer sim. Digo agora o meu canto final. O canto de um é mais longo, o de outro mais 

curto. Porém a diferença só pode resultar sempre de poucas palavras.”  

 

__________ 

 

Um guarda! Um guarda! O que você guarda? Quem o empregou? Só por uma coisa, pelo nojo 

de si mesmo você é mais rico do que o tatuzinho-de-jardim, que fica debaixo da velha pedra e 

faz a guarda. 

 

__________ 

 

Apenas consiga se fazer compreender pelo tatuzinho-de-jardim. Se você algum dia lhe ensinar 

a pergunta pela finalidade de seu trabalho, você terá dizimado o povo dos tatuzinhos.  

 

__________ 

 

Talvez não haja pessoa que não sabia que aA vida nada mais é que tentação contínua. Uum 

desvio contínuo que nem mesmo faz chegar à reflexão acerca do que se desvia.  

 

__________ 

 

Que mesmo o mais conservador traga a lume a radicalidade de morrer! 

 

__________ 

 

Os mais insaciáveis são os vários ascetas, fazem greves de fome em todos os campos da vida e 

querem através disso alcançar ao mesmo tempo o seguinte: 

 
192 O trecho originalmente é uma afirmação: Pois eu a atravesso continuamente. A pergunta negativa é acréscimo 

posterior. Cf. Kafka (1992b: 303). 
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1o) uma voz deve dizer: basta, você já jejuou o bastante, agora você pode comer como 

os outros e isso não será contabilizado como comida 

2o) umaa mesma voz deve dizer ao mesmo tempo: agora você já jejuou por tanto tempo 

por obrigação, a partir de agora você vai jejuar com alegria, será mais doce que alimento (porém 

ao mesmo tempo você também vai comer de verdade) 

3o) a mesma voz deve dizer ao mesmo tempo: você conquistou o mundo, eu o alivio 

dele, de comer e de jejuar (porém ao mesmo tempo você tanto vai jejuar quanto comer).  

 A isso se acrescenta ainda uma voz que desde sempre falou sem parar a elas: você de-

certo não jejua completamente, mas tem boa vontade, e esta isso basta.  

 

 

 

Você Milena diz que não o entende. Procure entender na medida em que o chama de doença. É 

um dos muitos sintomas da doença que a psicanálise acredita ter descoberto. Não o chamo de 

doença e vejo na parte terapêutica da psicanálise um erro desajeitado. Todas essas supostas 

doenças, por mais que pareçam tristes, são fatos de crença, ancoragens da pessoa em necessi-

dade em algum solo maternal; assim também a psicanálise encontra como razão originária das 

religiões nada mais do que o que fundamenta as “doenças” do indivíduo, contudo hoje falta a 

comunidade religiosa, as seitas são incontáveis e se limitam na maioria das vezes a indivíduos, 

mas talvez isso se mostre assim apenas àquele olhar preso ao presente. Tais ancoragens, que 

realmente tocam o solo, não são de modo algum uma posse individual da pessoa, mas pré-

formadas em sua essência e continuam posteriormente a reformar sua essência (também seu 

corpo) nessa direção. Aqui querer curar se quer curar? 

 No meu caso pode-se pensar em três círculos, um mais interno A, então B, por fim C. 

O cerne A diz para explica ao B por que essa pessoa precisa se torturar e desconfiar de si, por 

que precisa abrir mão, por que não pode viver. (Não foi p. ex. Diógenes muito doente nesse 

sentido? Quem de nós não teria sido feliz sob o olhar resplandecente de Alexandre? Porém 

Diógenes lhe pediu desesperadamente para que compartilhasse o sol. Esse tonel estava cheio 

de fantasmas.) Ao C, à pessoa agente, nada é mais explicado, B simplesmente lhe ordena de 

forma terrível; C age sob pressão extrema, mas mais por medo que por compreensão, ele confia, 

acredita que A explicou tudo a B e que B compreendeu tudo certo.  
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Eu ultrapassei o primeiro guarda. Posteriormente me assustei, voltei e lhe disse: “Passei por 

aqui enquanto você estava virado de lado”. O guarda ficou olhando para a frente e ficou quieto. 

“Decerto não devia ter feito isso”, falei. Ele continuou calado. “Seu silêncio, significa [ele] a 

permissão para passar 

 

__________ 

 

“Ah”, disse o camundongo, “a cada dia o mundo fica mais estreito. De início era tão largo que 

tinha medo dele, continuei então a correr, então já via já se elevarevam lentamente muros na 

distância à direita e à esquerda, e agora já estou – nem faz muito tempo desde que comecei a 

correr – estou no quarto a mim destinado e lá no canto está a armadilha para a qual corro”. 

“Você precisa mudar a direção em que corre”, disse o gato e o devorou inteiramente.  

 

__________ 

 

“Ah”, disse o camundongo, “a cada dia o mundo fica mais estreito. De início era tão largo que 

eu tinha medo dele, continuei a avançar correr e estava [tão] feliz que finalmente se mostravam 

via muros na distância à direita e à esquerda, mas esses longos muros se aproximam apressam 

com tal rapidez um contra o outro que já estou no último quarto e lá no canto está a armadilha 

para a qual corro”. “Você só precisa mudar a direção em que corre”, disse o gato e o devorou 

inteiramente. 

 

__________ 

 

Dois malhadores foram designados, estavam de pé com seus manguais no celeiro escuro. “Ve-

nha”, disseram e fui colocado sobre o chão de debulha. O camponês ficou apoiado junto à porta, 

meio fora, meio dentro. 

 

__________ 

 

O bicho arranca do senhor o chicote e se chicoteia a si mesmo para se tornar senhor e não sabe 

que tudo isso isso é somente uma fantasia, causada por um novo nó na correia do chicote do 

senhor. 

 

__________ 
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O ser humano é uma monstruosa superfície pantanosa. Se o entusiasmo toma conta dele, então 

é, na visão do todo, como quando em algum canto desse pântano um pequeno sapo tomba dentro 

da água verde.  

 

__________ 

 

Se ao menos um tivesse em condição de ficar uma palavra depois antes da verdade, todos (nesse 

dito, eu inclusive) passam a atropelam com centenas.  

 

 

 

Era uma corrente, um volume de água turva, passava rolando em grande pressa, mas sonolenta 

de algum modo, regular demais, sem grand ondas com baixas ondas silenciosas. Talvez não 

fosse possível de outra maneira, porque estava tão repleta 

 

__________ 

 

Um cavaleiro cavalgava por um caminho na floresta, diante dele andava um cachorro. Atrás 

dele vinha um par de gansos, uma pequena moça os impelia adiante com uma vara. Apesar de 

todos desde o cão à frente até à pequena moça atrás avançarem o mais apressadamente possível, 

não era muito rápido, cada um mantinha facilmente o passo facilmente com os demais. Além 

disso, as árvores à margem de ambos os lados andavam junto, de algum modo contrariadas, 

cansadas, essas velhas árvores da floresta. À moça se juntava um jovem atleta, um nadador, 

nadava com pancadas fortes, a cabeça fundo na água, pois havia água ao seu redor quebrando 

em ondas e na medida em que nadava, com ele fluía a água, então vinha um marceneiro, que 

tinha de fazer a entrega de uma mesa, carregava-a nas costas, segurava firme os dois pés dian-

teiros da mesa com as mãos, vinha em seu encalço um correio do tsar, estava infeliz por conta 

das muitas pessoas que encontrara aqui na floresta, mas ele tem de continuamente estendia o 

pescoço e verificava como a situação estava na frente e por que tudo andava tão contrariamente 

lento, mas ele tinha de se conformar, até poderia ultrapassar o marceneiro diante dele, mas como 

poderia passar pela água que circundava o nadador[?] Atrás do correio vinha estranhamente o 

próprio tsar, um homem ainda jovem com cavanhaque loiro e rosto delicado mas bochechudo, 

o qual se regozijava com a vida. Aqui se mostravam as desvantagens de tão grandes reinos, o 

tsar não conhecia seu correio, o correio não conhecia o seu assim tsar, o tsar fazia um pequeno 
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passeio para descansar e se evidenciou que ele avançava não menos rapidamente do que seu 

correio, poderia por isso ter ele mesmo cuidado da correspondência. Depois Contudo ............. 

.……………………………………………..……………...……………………………………

……………………………………..………………………………………… da correspondên-

cia estrangeira arruinava os nervos, ………………………………………………… que ele 

 

__________ 

 

O correio do tsar pernoitou num pequeno vilarejo da estepe, [já] estava deitado no único cô-

modo da cabana, onde a família inteira do camponês dormia ao seu redor dormia a família do 

camponês, em um canto se apertavam algumas cabras, estavam mais intranquilas do que as 

pessoas, por isso uma das cabras já se levantara, fizera um passeio pelo cômodo e farejara os 

adormecidos as pessoas. O correio mal dormia, durante suas viagens usualmente não dormia 

nada, apenas quando a situação parecia completamente segura fechava os olhos, adormecia de 

imediato, mantinha-se porém de tal modo sob seu controle que nem mesmo barulhos precisa-

vam acordá-lo, antes quase os sentia com a audição durante o sono e de qualquer modo não 

tolerava sono que durasse mais do que um quarto de hora, mas se sacudia ele mesmo do sono. 

 

__________ 

 

Meu pai me levou ao diretor da escola. Parecia ser uma grande instituição, atravessamos alguns 

ambientes com jeito de salão, porém tudo estava vazio. Nenhum criado encontramos, por isso 

continuamos a ir descuidadamente, as portas estavam todas abertas também. De repente recua-

mos estremecidos, no quarto no qual havíamos entrado com pressa, como em todos os anterio-

res, estava, ainda que com muitos poucos móveis, mobiliado como um escritório e sobre o 

canapé estava um homem deitado. Era o diretor da escola, reconheci-o por fotografias; sem se 

levantar pediu que nos aproximássemos. As desculpas de meu pai por termos penetrado indis-

cretamente na direção, ele as ouviu com os olhos fechados, então perguntou o que queríamos. 

Estava curioso para ouvir isso também, por isso olhávamos, o diretor e eu, para meu pai. O pai 

disse: “Senhor diretor, eu mesmo possuo pouca escolaridade e também a educação normal pro-

priamente dita que lhe era muito caro que seu filho, de dezoito anos agora 
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A cabeça, ele a inclinou para o lado; no pescoço assim descoberto há uma ferida, fervendo em 

sangue ardente e carne, abatida por um raio que continua a durar. 

 

__________ 

 

Na cama, o joelho um pouco elevado, deitado nas pregas da coberta, gigantesco como uma 

figura de pedra ao lado da escadaria de um prédio público, rígido em meio na multidão que 

passa adiante vivamente e ainda assim numa fraca relação distante com ela, mal compreensível 

em sua distância. 

 

__________ 

 

Os dentes cerrados Eu estava de pé diante do muro que se chama: dentes cerrados Nesse Num 

país reza-se somente para um único grupo de divindades, chamam-se: os dentes cerrados. Estive 

ontem no seu templo. Um sacerdote me recebeu na escadaria. É preciso uma certa bênção antes 

de poder entrar. Ela é dada na medida em que o sacerdote esfrega as rijas mãos pontas de seus 

dedos brevemente para baixo na parte de trás do pescoço do visitante, o qual inclina a cabeça. 

Então se adentra o vestíbulo, está repleto de sacrifícios, que se O átrio e o sacrário é acessível 

a todos, o espaço mais interno porém apenas ao sacerdote e aos infiéis. “Você não vai ver muita 

coisa diz o sacerdote e sorri mas você pode me acompanhar193    

 

__________ 

 

Quão grande o circuito da vida é pode-se reconhecer no fato de que por um lado a humanidade, 

na medida em que pode se recordar, transborda de discursos e, por outro, discursos só são pos-

síveis onde se quer mentir. 

 

__________ 

 

Confissão Discurso e mentira são o mesmo. Para se poder fazer um discurso confessar, mente-

se. O que se é não se pode exprimir, pois é isso que se é; comunicar só se pode aquilo que não 

se é, portanto a mentira. Somente em coro pode haver uma certa verdade. 

 

 
193 “O átrio e o sacrário é”: a concordância espelha o original “ist” (KAFKA, 1992b: 306). 
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Era uma escola noturna para aprendizes do comércio, eles haviam recebido algumas pequenas 

atividades de cálculo, que deveriam agora desenvolver de forma escrita. Porém era tamanho o 

barulho em todos os bancos que ninguém podia calcular, mesmo com a melhor das vontades. 

O mais quieto era o professor na cátedra na parte de cima, um estudante magro e jovem, que 

obstinadamente se agarrava de algum modo à convicção de que os alunos trabalhavam em sua 

atividade e de que ele poderia por isso se dedicar a seus próprios estudos, o que com os também 

fazia com os polegares pressionados sobre as orelhas. Então bateram à porta, era o inspetor das 

escolas noturnas. Os meninos emudeceram de imediato, na medida em que isso era possível no 

estado de liberação de todas as suas forças, o professor pôs o diário de turma sobre seus cader-

nos. O inspetor, um homem jovem ainda, não muito mais velho do que o estudante, passou o 

olhar sobre a classe com olhos cansados, claramente um pouco míopes. Então foi subiu até a 

cátedra, tomou o diário, não para o abrir, mas para pôr os cadernos de estudo do professor a 

descoberto, acenou ao professor que se sentasse e sentou-se em parte ao seu lado, em parte à 

sua frente, na segunda cadeira. Aí ocorreu a seguinte conversa, à qual a turma inteira, as fileiras 

mais atrás tinham se levantado para ver melhor, prestava a atenção,:  

I. Aqui portanto não se aprende nada. Já no primeiro andar escutei o barulho. 

P. Há alguns garotos muito mal-educados na turma, porém os outros trabalham em seu dever 

de matemática.  

I. Não, ninguém está trabalhando, outra coisa também não é possível se o senhor fica sentado 

aqui em cima e estuda direito romano. 

P. É verdade, eu usei o tempo para estudar enquanto a turma fazia a atividade escrita, queria 

encurtar um pouco o trabalho de hoje à noite, de dia não tenho tempo para estudar.  

I. Bom, isso soa bem inocente, mas é nosso desejo observar mais de perto. Que escola é essa 

aqui? 

P. A escola noturna para aprendizes da cooperativa do comércio. 

I. É uma escola superior ou inferior? 

P. Inferior. 

I. Talvez uma das mais inferiores? 

P. Sim, uma das mais inferiores.  

I. Está correto, é uma das mais inferiores. Ela é inferior às escolas primárias, pois na medida 

em que o conteúdo letivo não seja uma repetição do conteúdo das escolas primárias, portanto 

ainda respeitável, trata-se dos mínimos fundamentos Então todos nós, alunos, professores e eu, 
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o inspetor, trabalhamos, ou antes devemos em conformidade com nosso dever trabalhar numa 

das escolas mais inferiores. Seria isso talvez desonroso? 

P. Não, nenhum aprendizado é desonroso. Além disso, a escola é apenas uma passagem para os 

jovens. 

I. E para o senhor? 

P. Na verdade para mim também. 

Então só sobro eu. Seria talvez desonroso para mim? 

P. Mas  

 

__________ 

 

Não era uma cela prisional, pois a quarta parede estava completamente vazia. A ideia contudo 

de que também essa parede poderia estar ou ser murada era aterrorizante, pois então eu estava, 

pela medida do espaço, que tinha um metro de profundidade e era pouco mais alto do que eu, 

num caixão ereto de pedra. Agora, por enquanto não estava murada, eu podia estender as mãos 

livremente para fora e, se eu me agarrasse a um gancho de ferro que estava preso em cima no 

teto, podia inclinar a cabeça para fora com cautela, com cautela contudo, pois não sabia em que 

altura do chão se encontrava a minha cela. Parecia estar bem no alto, ao menos não via nas 

profundezas nada senão vapor cinzento, por sinal assim como também à direita e à esquerda e 

na distância, só em direção ao alto parecia clarear um pouco. Era uma vista tal qual se teria de 

uma torre num dia nublado. 

 Estava cansado e me sentei à frente na borda, deixei os pés balançando para baixo. Era 

irritante que estivesse todo nu, senão teria amarrado vestes e roupas íntimas, prendido lá em 

cima no gancho e descido um bom pedaço para baixo de minha cela e talvez teria podido ex-

plorar muitas coisas. Por outro lado, era bom que não o pudesse fazer, pois em minha impaci-

ência decerto teria feito, mas isso poderia terminar muito mal. Melhor nada ter e nada fazer. 

 Na cela, que fora isso estava inteiramente vazia e tinha muros nus, havia atrás nos cantos 

no chão dois buracos. NoO buraco em um canto parecia destinado às necessidades físicas, di-

ante do buraco do outro canto estava um pedaço de pão e uma pequena vasilha atarraxada de 

madeira com água, por ali portanto enfiavam a comida para mim.  

 

__________ 

 

Não tenho nenhuma aversão original ou mesmo medo de cobras. Só agora posteriormente que 

o medo se instala. Porém isso é talvez óbvio em minha situação. Por ora não há em toda a 
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cidade, fora em coleções ou em poucas lojas, cobra alguma, mas meu quarto está cheio delas. 

Começou com o fato de eu estar sentado à noite junto à minha mesa e escrever uma carta. Não 

possuo tinteiro e uso um grande frasco de tinta. Queria mergulhar a pena novamente quando 

vejo emergir do gargalo do frasco a cabeça pequena, delicada, achatada de uma cobra. Seu 

corpo está pendurado para dentro da garrafa e some embaixo na tinta intensamente movimen-

tada. Isso foi muito estranho, mas parei de ficar olhando logo quando me veio à mente que 

talvez pudesse ser uma cobra venenosa, o que era muito provável, pois ela sibilava suspeita e 

uma ameaçadora estrela tricolor 

 

__________ 

 

O solo estava meticulosamente arado194 

 

__________ 

 

Não é que você esteja soterrado numa mina e as massas de pedra desmoronada o separem, fraco 

indivíduo, do mundo e de sua luz, antes você está fora e quer penetrar até o soterrado e está 

impotente em relação às pedras, e o mundo e sua luz o torna ainda mais impotente.195 E a cada 

instante se sufoca aquele que você quer salvar, de modo que você tem de trabalhar como um 

louco e ele nunca se sufocará, de modo que você nunca poderá parar com o trabalho. 

 

 

 

Era um pequeno grupo no terraço elevado sob o teto sustentado por colunas. Três degraus le-

vavam ao jardim abaixo. Era lua cheia e noite quente de junho. Todos estavam bem animados, 

ríamos de tudo; quando na distância um cachorro latia, ríamos daquilo. 

 

__________ 

 

“Estamos no caminho certo?” perguntei a nosso guia, um judeu grego. Sob a luz da tocha, ele 

virou para mim seu rosto pálido, meigo e triste. Se estávamos no caminho certo era-lhe com-

pletamente indiferente. Como chegamos mesmo a esse guia, que ao invés de nos guiar aqui 

 
194

 Durchackern é, segundo o dicionário dos irmãos Grimm, “arar cuidadosamente, de cabo a rabo” (Bd. 2, Sp. 

1582). Meticulosamente tenta dar conta do cuidado e da inteireza. Disponível em: www.woerterbuchnetz.de/ 

DWB?lemid=D05849 (acesso em 15/04/2021). 
195 “die Welt und ihr Licht macht [sic]” (KAFKA, 1992a: 353). 

http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=D05849
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=D05849
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pelas catacumbas de Roma até agora só ia junto e calado aonde íamos? O seu silêncio nós 

tínhamos Parei e esperei até que nosso grupo inteiro estivesse bem unido. Perguntei se faltava 

alguém,; ficaram calados, não sentiram portanto a falta de ninguém. Tive de me contentar com 

isso, pois eu mesmo não conhecia nenhum deles, na confusão, estrangeiros, descêramos atrás 

do guia nas catacumbas, só agora procurava fazer algum tipo de contato com eles.  

 

__________ 

 

Tenho um martelo poderoso, mas não posso usá-lo, pois seu cabo arde.  

 

__________ 

 

Muitos rodeiam o monte Sinai. Seu discurso é pouco claro, ou são prolixos ou gritam ou são 

herméticos. Mas nenhum deles desce em linha reta numa rua larga, recém-surgida e plana, que 

por sua vez torna maiores os passos e acelera 

 

__________ 

 

Escrever como forma de oração 

 

__________ 

 

Diferença entre Zürau e Praga. Não lutei então o bastante? Não lutou ele o bastante? Quando 

ele trabalhava, já estava perdido; sabia disso, ele dizia abertamente: se eu parar de trabalhar, 

estou perdido. Foi portanto um erro que ele começasse a trabalhar? Nem um pouco. 

 

 

 

Não ser digno. Isso seria óbvio, mas ser tão indigno que - 

 

__________ 
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Ele acreditava ter feito uma estátua, mas apenas batera continuamente no mesmo ponto196 por 

casmurrice, mas ainda mais por desamparo. 

 

__________ 

 

ela o distrai 

 

__________ 

 

O deserto espiritual. Os cadáveres das caravanas de seus dias passados e de seus dias futuros. 

 

__________ 

 

Nada, só imagem, nada mais, completo esquecimento. 

 

__________ 

 

No caravançará nunca havia sono, ninguém dormia lá.; mas se ali ninguém dormia, por que se 

ia até lá? Para fazer descansar os animais de carga. Era apenas um lugar pequeno, um minúsculo 

oásis, mas estava inteiramente preenchido pelo caravançará e este era contudo gigantesco. Para 

um estrangeiro, assim me pareceu pelo menos, era impossível se encontrar ali. Cheg O modo 

de construção era também culpado nisso. Chegavam porp. ex. ao primeiro pátio, dele saíam a 

cerca de dez metros de distância um do outro dois arcos redondos até um segundo pátio, iam 

por um deles e chegavam assim, ao invés de a um novo e grande pátio como era de se esperar, 

a uma pequena e escura praça entre muros altos como o céu, apenas nas alturas viam varandas 

iluminadas. Achavam então que haviam se perdido e queriam voltar ao primeiro pátio, mas por 

acaso não iam pelo arco pelo qual vieram, mas pelo segundo a seu lado. Mas aí não estavam na 

primeira praça, mas num outro pátio bem maior, cheio de barulho, música e mugido de gado. 

Haviam se perdido, portanto, voltavam à praça escura e pelo primeiro arco de porta. De nada 

adiantava, de novo se encontravam na segunda praça e precisavam fazer perguntas por alguns 

pátios antes que chegassem novamente ao primeiro pátio, o qual na verdade haviam abandonado 

com alguns passos. Era desagradável então que o primeiro pátio sempre estivesse repleto, ali 

 
196 in die gleiche Kerbe schlagen: expressão idiomática que significa “ler pela mesma cartilha, comportar-se exa-

tamente como outra pessoa”. Kerbe (entalhe, fenda) remete à Statue (estátua). A tradução é tentativa: tenta lembrar 

“bater na mesma tecla”. 
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mal podiam achar um alojamento. Quase parecia que os apartamentos no primeiro pátio esta-

vam ocupados por hóspedes contínuos, mas não podia ser isso realmente, pois aqui só ficavam 

caravanas, qual outro teria querido ou podido viver nessa sujeira e barulho[?], pois o pequeno 

oásis não fornecia nada senão água e estava afastado por muitas milhas de oásis maiores. Por-

tanto, viver continuamente, querer viver aqui ninguém poderia a não ser o dono do caravançará 

e seus empregados e, mas esses, apesar de ter estado ali algumas vezes, eu nunca vi nem mesmo 

ouvi nada sobre eles. Seria mesmo difícil imaginar que um don, se o dono estivesse presente, 

ele teria permitido tamanha desordem, atos de violência até, tal como ali eram comuns de dia e 

de noite. Tinha antes a impressão de que ali dominava a caravana mais fo a cada momento mais 

forte e depois as outras, niveladas segundo sua força. Porém não se explica tudo assim. O portal 

grande portal de entrada p. ex. ficava semp de praxe firmemente trancado, abri-lo para carava-

nas que cheg iam e vinham era sempre uma ação praticamente festiva que se tinha de realizar 

de modo cerimonioso. Caravanas ficavam frequentemente lá fora por horas a fio queimando ao 

sol antes que as deixassem entrar. Isso era evidente arbitrariedade, mas não se chegava a com-

preendê-la até o fundo. Ficavam por isso lá fora de pé e tinham tempo para contemplar o por a 

moldura de pedra do antigo portal. Havia a seu redor em duas ou três fileiras anjos em alto-

relevo que sopravam fanfarras em, um desses instrumentos projetava-se, exatamente na altura 

da abóbada, projetava-se profundo o bastante para dentro da entrada. Os animais tinham sempre 

de ser conduzidos contornando-o cautelosamente para que não batessem ali, era estranho, prin-

cipalmente na condição decaída de toda a construção, que esse trabalho contudo muito bonito 

não estivesse nem um pouco danificado., nem mesmo por aqueles que haviam esperado diante 

do portal com impotente ira. Isso se de. Talvez isso se deva a que 

 

 

 

Essa é uma vida entre bastidores. Está claro, é uma manhã ao ar livre, então escurece logo e já 

é noite. Isso não é um truque complicado, mas é preciso se conformar enquanto se está sobre o 

palco. Apenas escapar se pode, se se tem força, em direção ao fundo, atravessar rasgando a tela 

e fugir por entre os trapos do céu pintado, por sobre alguma tralha até a rua úmida escura estreita 

real, que ainda continua a se chamar Rua do Teatro por conta da proximidade do teatro, mas 

que é veraz e tem todas as profundezas da verdade. 

 

__________ 

 

Esse pedaço não entalhado de madeira é para ser uma flauta? 
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Veja essas mãos 

 

__________ 

 

“Você agora quer tocar flauta nesse pedaço torto de madeira de raiz?” 

“Só porque você está convencido de que isso tem de dar certo, quero tentá-lo, senão Não tinha 

pensado nisso, só porque você o espera, quero fazê-lo”. 

“Eu espero?” 

“Sim, pois olhando minhas mãos você disse a si mesmo que nenhuma madeira pode resistir a 

soar conforme minha vontade”. 

“Tem razão”. 

 

__________ 

 

Numa corrente intermediária vai um peixe e olha apreensivo-contente para baixo, onde algo se 

move pequeno na lama primor profunda e então apreensivo-contente para cima, onde algo se 

prepara grande nas águas de cima. 

 

__________ 

 

À noite fechou a porta de seu negócio e correu para cima como para dentro de um salão de 

opereta. 

 

__________ 

 

Se você seguir correndo adiante, chapinhando no ar morno, as mãos de lado como jangadas, se 

observar fugazmente no meio-sono da pressa tudo pelo qual passa, deixará em algum momento 

o carro passar por você. Se porém ficar firme, deixar com a força do olhar as raízes crescerem 

profundas e amplas, nada pode afastá-lo e não há nenhuma raiz, mas apenas a força de seu olhar 

visante, então verá também a imutável distância escura da qual nada pode vir senão justamente 

certa feita vez o carro, ele se aproxima, torna-se sempre maior, preenche o mundo no momento 

em que chega à sua casa e você se afunda nele como uma criança no estofo de um carro de 

viagem que viaja pela tempestade e pela noite. 

 

__________ 
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Nenhuma imagem vocês devem -. 

 

__________ 

 

Era um grupo pequeno no cômodo apertado à noite durante o chá. Um pássaro bal voava ao 

redor, um corvo, puxava o cabelo das moças e mergulhava o bico nas xícaras. Elas não se pre-

ocupavam com ele, cantavam e riam, então ele se tornou mais ousado,  

 

__________ 

 

O cansaço 

 

 

 

“Ensina as crianças”, me disseram. O pequeno cômodo estava lotado. Muitos eram de tal modo 

pressionados pela massa contra a parede que parecia angustiante, eles resistiam contudo e em-

purravam os outros para trás, assim a massa estava em constante movimento. Só algumas cri-

anças maiores, que superavam as outras em altura e nada lhes tinham a temer, ficavam calmas 

de pé junto à parede de trás e olhavam por cima em minha direção. Eu empur 

 

__________ 

 

Os senhores de chicotes estavam reunidos, fortes mas magros senhores, sempre prontos, cha-

mavam-se senhores de chicotes, mas tinham varas nas mãos, na parede de trás do pomposo 

salão ficavam de pé diante e entre os espelhos. Entrei com minha noiva, era casamento. De uma 

estreita porta em nossa frente surgiram os parentes, viraram-se para frente, largas mulheres, à 

sua esquerda homens menores com passos curtos em trajes festivos fechados até em cima. Mui-

tos dos parentes levantaram espantados os braços sobre minha noiva, mas ainda estava calmo.  

 

 

 

Um filósofo ficava sempre vagando por onde as crianças brincavam. E se via um garoto que 

tivesse um pião, já ficava à espreita. Mal o pião estivesse rodando, o filósofo o perseguia para 

pegá-lo. Que as crianças fizessem barulho e procurassem afastá-lo do seu brinquedo, isso não 
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o preocupava, se pegasse umo pião enquanto ainda rodava, ficava feliz, mas só por um instante, 

então jogava-o no chão e seguia adiante. Pois ele acreditava que o conhecimento de cada mi-

nuciosidade, logo também p. ex. de um pião que gira, já bastava para o conhecimento do uni-

versal. Por isso não se dedicava aos grandes problemas, pois isso lhe parecia pouco econômico, 

se a menor das minuciosidades fosse realmente conhecida, então tudo estava conhecido, por-

tanto ocupava-se somente do pião gira a girar. E sempre que os preparativos para girar o pião 

eram feitos, tinha a esperança de que agora daria certo e, quando o pião girava, a esperança se 

tornava certeza na corrida sem fôlego atrás dele, mas se tinha então a estúpida peça de madeira 

na mão, sentia-se mal e a gritaria das crianças, que não ouvira até o momento e lhe chegava 

agora de repente aos ouvidos, zombava dele aind perseguia-o para longe dali, ele cambaleava 

como um pião sob uma desajeitada corda. 

 

__________ 
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Capítulo Final 

Blasfêmias kafkianas 

 

 

"Quis eu que Homero e Aristóteles aparecessem à frente 

de todos seus Comentadores [...]. E um Fantasma, cujo 

nome não digo, cochichou-me que esses Comentadores 

eram sempre mantidos o mais distante possível desses 

Autores no outro mundo, por Consciência de Vergonha 

e Sentimento de Culpa, por terem distorcido de modo 

tão horrível o significado deles para a Posteridade."  

(Jonathan Swift, Viagens de Gulliver)197 

 

 

 

Em visita à ilha de Glubbdubdrib, a Ilha dos Feiticeiros, o capitão Lemuel Gulliver tem a 

chance de passar pela invejável experiência de evocar e conversar com os mortos. Entre os 

muitos ilustres com os quais consegue parlamentar, há um anônimo fantasma que lhe revela o 

segredo dantesco que acima epigrafamos: os comentadores têm um lugar especial no Inferno 

por conta das ofensas cometidas contra seus objetos e são assolados por sentimentos autentica-

mente kafkianos – a vergonha e a culpa. A responsabilidade metafísica do comentário, entre-

tanto, não é novidade a essa altura da vida do viajante. É sabedoria adquirida na visita anterior 

à terra de Brobdingnag, onde “escrever um Comentário sobre qualquer Lei é Crime capital" 

(SWIFT, 2010: 223). Nós, temerários que somos e sem apreço a qualquer tipo de salvação, 

vamos atentar contra ambas as leis estrangeiras e, já tendo revelado no início da tese os melho-

res preconceitos que nos orientam, partimos enfim para as blasfêmias do autor.   

Antes de adentrarmos o comentário propriamente dito, no qual pretendemos desvelar a 

economia das relações ocultas entre os fragmentos, é necessário dar a origem do texto. Sabe-

mos, afinal, o que existe, mas não sabemos como, i.e. de que forma, em que lugar, em qual 

tempo. O leitor decerto já conseguiu inferir alguns aspectos a partir da descrição da edição da 

obra kafkiana no primeiro capítulo, mas faltam os detalhes específicos do Konvolut 1920 (K20). 

Longe de qualquer intenção de esgotar o assunto – ainda mais quando é vedado o acesso aos 

manuscritos originais, mesmo que indiretamente via fac-símiles –, aqui vamos tentar pôr sub 

oculos o suporte – invisível na edição – dos textos traduzidos e, dessa maneira, encontrar o 

ponto de apoio para justificar não só toda a empreitada do Capítulo Intermediário, mas também 

 
197 SWIFT, 2010: 293-294. 
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a leitura crítica futura. Sirvam de apoio – tanto nesse momento preparatório, quanto principal-

mente para a orientação durante o comentário – as tabelas anexadas ao final.198 Comecemos, 

portanto, pelo começo, pela pele sobre a qual deita amorosamente a pena escrevente: o papel. 

 

1. Descrição do suporte I: as Cartas a Milena e o K20 

 

“O assunto e as circunstâncias exigem que eu 

coloque aqui uma descrição dos lugares [...]. 

Darei assim uma prova do meu talento”. 

(Apuleio, O asno de ouro)199 

 

 

Existe uma convergência fundamental entre o corpus das Cartas a Milena e o K20: ambos 

dividem o mesmo tipo de suporte, i.e. papéis quadriculados que, a partir de 5 de julho de 1920, 

são usados na correspondência e, a partir de fins de agosto, servem também à redação literária 

(cf. SCHILLEMEIT, 1992c: 68). Não bastasse essa coincidência material, há tais interferências 

temáticas – em alguns casos, realmente literais, e em outros, meramente indiciais – entre os 

dois conjuntos a ponto de ter tornado necessária aos editores da KKA a prévia (re)datação da 

epistolografia como apoio à (re)organização do espólio ficcional.200 Sendo assim, acreditamos 

que o estudo do corpus epistolográfico e da relação entre Kafka e Milena Jesenská pode ajudar 

a entender um pouco melhor o contexto original do K20 e balizar temporalmente sua composi-

ção. Na próxima seção, vamos nos debruçar mais especificamente em nosso objeto.  

Quem é, afinal, a correspondente dessas cartas? Milena Jesenská é uma jornalista pra-

guense, nascida em 1896 e radicada em Viena desde 1918. Filha do médico e professor univer-

sitário Jan Jesenský, perde a mãe pouco antes de se formar na escola, o ginásio para moças 

Minerva, onde obtém uma rica formação literária. De espírito rebelde – acumulando, p.ex., no 

seu histórico aborto, uso de drogas e pequenos furtos –, casa-se com o judeu Ernst Pollak em 

 
198 Na primeira, elencamos o incipit de cada texto individual, a numeração que nesta tese atribuímos ao fragmento 

(F), bem como sua localização cronotopológica conforme o trabalho editorial de Jost Schillemeit (1992c). Na 

segunda, estão datadas cronologicamente as unidades de escrita das sequências, também conforme Schillemeit 

(1992c), e dos fragmentos. Toda essa estranha nomenclatura ficará mais clara em breve. 
199 APULEIO, 2020: 145-147. 
200 Jost Schillemeit (2004) – em texto originalmente datado de 1988, ou seja, anterior à publicação de NSF I (em 

1992) – documenta extensivamente esse trabalho sobre a correspondência. A revisão se opera, no seu caso, sobre 

a edição das cartas trazida a lume por Jürgen Born e Michael Müller em 1983. Esta, por sua vez, procurou reorga-

nizar a insegura versão de Willy Haas, publicada em 1952. As conclusões de Schillemeit (2004), diga-se de pas-

sagem, foram parcialmente revistas na edição das cartas kafkianas de 1918 a 1920, vinda a público décadas depois 

no âmbito da KKA e sob os cuidados de Hans-Gerd Koch (v. KAFKA, 2013). Veremos mais adiante algumas 

consequências desta última reordenação para o nosso trabalho. Note-se aqui, por último, que todas as datas advêm 

exclusivamente da mão dos editores, uma vez que as missivas carecem integralmente de precisão sobre o dia (e o 

lugar) de escrita. Encontram-se, no máximo, aqui e acolá a informação sobre o dia da semana e alguns indícios 

secundários no corpo textual.  
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março de 1918, quando enfim pôde sair da clínica psiquiátrica na qual seu pai a havia internado 

no ano anterior, por desaprovar seu namoro. O casamento não possui nada de idílico e Milena 

passa a suportar não só as traições do marido, mas também a vida solitária e financeiramente 

precária na metrópole. Por isso, em proveito de sua independência, começa em fins de 1919 a 

publicar em jornais praguenses e, em fevereiro de 1920, entra em contato por escrito com Kafka 

para lhe pedir permissão para publicar O Foguista em tcheco.201 Um encontro entre os dois 

acontece, então, em Praga antes da partida do autor para a estação de cura em Merano, em 2 de 

abril, encontro sobre o qual o epistológrafo ainda se recorda em carta de fins do mês.202 A 

relação entre ambos nasce, portanto, sob o signo da tradução e permanece, à semelhança da 

epistolografia com Felice Bauer, eminentemente literária, pouquíssimas sendo as ocasiões de 

contato face a face.203  

Se, como sabemos, a literatura é para Kafka uma formação substitutiva do corpo, prima-

riamente de sua dimensão sexual – reveja-se o passo em Kafka (2014a: 208)204 –, é natural e 

consequente que dessa troca escrita surja uma relação erótica. Ao longo das cartas, testemunha-

se o desenvolvimento de uma intimidade que vai além daquela entre autor e tradutora. Primei-

ramente, na troca do alemão pelo tcheco, ao menos da parte dela a pedido dele, em princípios 

de maio de 1920. Leiam-se dois trechos, datáveis respectivamente de missivas de cerca de 6 e 

12:  

 

Claro que entendo checo. Já algumas vezes quis perguntar-lhe porque é que não es-

creve um dia em checo. [...] eu queria lê-la em checo, porque a verdade é que a senhora 

pertence a essa língua, a verdade é que só ali é que está a Milena de corpo inteiro (a 

tradução confirma-o) (KAFKA, 2018: 20). 

Cara senhora Milena [...], eu nunca vivi entre alemães, o alemão é a minha língua 

materna e, por isso, é-me natural, mas o checo, para mim, é muito mais cordial, por 

isso a sua carta rasga várias incertezas, vejo-a com mais nitidez, os movimentos do 

corpo, das mãos, tão rápidos, tão decididos, é quase um encontro, embora, quando vou 

 
201 Cf. Peter-André Alt (2008: 537). Reiner Stach (2015: 346) afirma que “o pedido para traduzir alguma coisa 

para o tcheco” chega no ano de 1919. 
202 “Vem-me à ideia que não consigo verdadeiramente recordar-me de nenhum pormenor específico do seu rosto. 

Só a maneira como depois se foi embora por entre as mesas do café, a sua figura, o seu vestido, isso tenho ainda à 

frente dos olhos” (KAFKA, 2018: 17). Veja-se que a atenção kafkiana se volta quase exclusivamente ao corpo qua 

gesto. A respeito da data da partida para a cidadezinha italiana, onde o doente ficará até fins de junho para recuperar 

a saúde debilitada, a informação precisa consta de Stach (2015: 343). Alt (2008: 535), por sua vez, fala generica-

mente em “começos de abril”. Nesse contexto, curioso é notar que edição crítica define “Merano, provavelmente 

Março de 1920” como lugar e data da primeira epístola de Kafka (2018: 15) a Milena. Perguntamo-nos: quem erra, 

afinal, e onde exatamente?   
203 Alt (2008: 540) argumenta que a epistolografia a Milena se relaciona com aquela a Felice (de 1912-1913) 

“como uma novela expressionista para um romance realista do século XIX”. A razão seria a redação mais pobre 

em repetições, explicações e justificativas. Ainda assim, as cartas de 1920 testemunham um similar e angustiado 

recuo diante da possibilidade de ligação erótica.  
204 “Quando se tornou claro no meu organismo que a escrita era a direcção mais produtiva da minha natureza, tudo 

acorreu para aí, esvaziando todas as faculdades que primeiramente se dirigiam aos prazeres do sexo, da comida, 

da bebida, da reflexão filosófica, da música” (negrito nosso). 
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a erguer os olhos até ao seu rosto, irrompa um incêndio no decurso da carta – que 

história! – e não veja mais nada senão o incêndio (KAFKA, 2018: 21).205  

 

Depois, há a troca do Sie formal pelo du íntimo em missiva de 12 de junho – “Tu não 

estás a entender-me inteiramente, Milena” (KAFKA, 2018: 51) –, em provável resposta a um 

recurso dela ao pronome informal, novamente a pedido dele: “por favor, diz-me mais uma vez 

– não sempre, não quero isso de todo – diz-me uma vez tu”, solicita Kafka (2018: 51) no texto 

do dia anterior.206 Tal crescente proximidade atinge seu ápice, porém, no período em que os 

dois pass(ei)am juntos em Viena, no retorno kafkiano de Merano para Praga, entre os dias 29 

de junho e 4 de julho, intervalo no qual faltam cartas – afinal, o sexo substitui pro tempore o 

intercâmbio literário207 –, mas após o qual surge uma avalanche de missivas diárias, inicial-

mente até mesmo numeradas para evitar a perda de sua sequência no labirinto dos correios. 

Patenteia-se aqui, então, a relação amorosa dos dois, que toca momentaneamente no corpo208, 

mas permanece em última instância literária. Afinal, não é isso que nos revela o começo da 

missiva de 25 de julho, redigida ainda num tempo de fartura amorosa? Citamo-lo: 

 

Milena, aqui a questão principal é o que tu queres ter por escrito e não a confiança? 

Já uma vez escreveste sobre isso, foi numa das últimas cartas para Merano, eu já não 

pude responder.  

Estás a ver, Robinson teve de se deixar contratar, fazer a viagem perigosa, naufragar 

e muitas outras coisas, a mim, bastava-me perder-te e já seria Robinson. Mas seria 

mais Robinson do que ele. Ele ainda tinha a ilha e Sexta-Feira e variadas coisas e, 

finalmente, o barco que o foi buscar e que voltou a transformar quase tudo outra vez 

em sonho, eu não teria nada, nem sequer o nome, também ele to dei.209    

 

 
205 Citamos sempre a partir da tradução portuguesa de António Sousa Ribeiro, mantendo as particularidades lusas. 

Quando necessário, anotamos pontualmente a versão original. Sobre essa segunda carta, notável é a mesma cons-

telação de carta de duas semanas antes, já citada: o corpo movente em gesto e a facies abscondita.  
206 Os pedidos desse homem de “38 anos judeus” a uma moça de “24 anos cristãos” – nas palavras do Kafka (2018: 

42) de 9 de junho de 1920 – não têm algo de manipulação amorosa? E não se comprova também o optativo expresso 

em carta a Max Brod de 13 de julho de 1912: “Se fosse verdade que se pode enlear moças pela escrita!” (KAFKA, 

1999: 160). 
207 Es geht immer um Verkehr. Veja o leitor a dissertação de Leonardo Lamha (2020).  
208 Já de volta de Viena, não imagina Kafka (2018: 69) a sua escrita como um encontro erótico: “(Dito para o teu 

ouvido esquerdo enquanto estás deitada aí na pobre cama num sono profundo de boa origem e, devagar, inconsci-

entemente, te viras da direita para a esquerda na direção da minha boca.)”? E não volta, onze dias depois, a relem-

brar os dias vienenses na mesma posição de decúbito: “Como Viena fica longe de Praga para tu poderes pensar 

uma coisa dessas e como é perto estarmos deitados juntos no bosque e há quanto tempo foi” (KAFKA, 2018: 92)?  
209 A edição crítica – v. Kafka (2013: 591; 2018: 250) – relaciona esse nome dado e perdido com o uso de Frank, 

da parte de Milena, para se referir a Franz Kafka. Sobre isso, comenta p.ex. o próprio epistológrafo em carta de 20 

de julho numa bela passagem a respeito do esforço (sublime, talvez competitivo) de autor e tradutor pela palavra: 

“Claro que estou completamente de acordo com a tua tradução. A questão é que ela se relaciona com o texto como 

Frank com Franz, como o teu alpinismo com o meu, etc.” (KAFKA, 2018: 104). Poderíamos, porém, conectar esse 

nome entregue à assinatura kafkiana. Inicialmente “(Seu) Franz K” ou “(Seu) F Kafka”, depois “Seu F.” ou “F”, 

Kafka (2018: 59) chega, em 15 de junho, a recorrer a um mero “Teu”, assim comentado em pós-escrito: “(agora 

fico até sem o nome, foi ficando constantemente mais curto e agora é: teu)”. O problema vem à tona novamente 

numa carta de 29 de julho, portanto, alguns dias após a citação que aqui comentamos em nota: “Franz falso F falso 

teu falso | nada mais, silêncio, bosque profundo” (KAFKA, 2018: 121), sendo a barra um sinal para o salto de 

parágrafo. Ao fim, resta somente um vazio: Eva aboliu a tarefa adâmica.      
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O que deseja Milena? Talvez um simples “eu te amo”. O que oferece Kafka? Um exemplo 

literário – de exílio e perda de nome. E à personagem de Defoe acrescenta ainda a de Juízes: 

“Pronto, agora Sansão revelou o seu segredo a Dalila, e ela pode cortar-lhe os cabelos” 

(KAFKA, 2018: 112). Outra experiência de perda, desta vez de forças. A partir das passagens, 

poderíamos concluir que o limite do amor em Kafka é a literatura, isto é, a letra escrita. Aquém 

dela, não haveria ganho, pois só por seu meio se produz intercurso. Além dela, haveria perda, 

uma vez que só em seu meio é possível ter o nome (de autor), a força (criativa).210  

Eros por via literária, portanto, é o que há nas Cartas a Milena. A relação, contudo, não 

é monogâmica, não se limita a remetente e destinatário, mas forma uma espécie de quadrado 

amoroso – ou duplo triângulo. Entram na correspondência não só a “amada oficial” de Kafka – 

a moça Julie Wohryzek, com quem estava em relacionamento desde o ano anterior, mesmo 

após uma tragicomicamente fracassada tentativa de casamento em setembro –, mas também o 

“amado oficial” de Milena, o marido Ernst Pollak. Junto de cada membro, há sempre um amante 

e uma traição, desdobrando-se a rede em ligações as mais esdrúxulas: Kafka a pôr em jogo a 

intervenção de Milena para terminar seu noivado, Kafka a impedir uma carta de Julie a Mi-

lena211, Julie a pedir o endereço do marido de Milena, Milena a responder missivas de Julie de 

forma dura, Kafka a confrontar-se imaginariamente com Ernst Pollak, o marido a desconfiar de 

Milena etc. E sobre tudo isso, há ainda a sombra de um destino similar cujo fatal fim assombra 

essa correspondência: o suicídio de Josef Reiner após a descoberta da traição de sua esposa – a 

amiga de Milena, Jarmila (Ambrožová) Reiner – com o amigo Willy Haas. No relato que faz 

Kafka (2018: 53) em 12 de junho, citando para isso uma missiva de Max Brod, assim finaliza 

o assustado epistológrafo: 

 

 
210 Que Kafka não fosse completamente incapaz de confessar seu amor, isso prova a carta de 9 de agosto: “Como 

te amo (e eu amo-te, ó de compreensão lenta, como o mar ama um seixo minúsculo que tem no fundo, é exacta-

mente assim que o meu amar-te te inunda – e, por outro lado, junto de ti que seja eu o seixo, assim os céus o 

permitam), amo o mundo inteiro e o teu ombro esquerdo está incluído nisso, não, primeiro foi o direito e é por isso 

que o beijo quando me apetece (e tu fazes o favor de afastar dali a blusa) e também o ombro esquerdo está incluído 

nisso e o teu rosto sobre mim no bosque e o teu rosto sob mim no bosque e repousar deitado no teu seio quase 

descoberto. É por isso que tens razão quando dizes que já fomos um e não tenho absolutamente nenhum medo 

disso” (KAFKA, 2018: 149-150). Resta dúvida de que, ao menos no intermezzo (sem literatura!) de Viena, houve 

sexo? Tão certo quanto este ponto é que a eufórica, quase maníaca ausência de medo é efêmera. Cinco dias depois, 

o encontro dos dois na cidade-fronteira de Gmünd seria o princípio do fim.  
211 Eis outro exemplo do controle de mulheres via literatura: “Na minha agitação, que não queria dar-se por satis-

feita com todas as garantias por carta e telegrama, acrescentei [à mensagem]: ‘Manda a carta para Viena só depois 

de termos conversado sobre ela.’ Ora, ela [Julie] tinha escrito a carta logo de manhãzinha, meio sem saber o que 

fazia – nem é capaz de dizer o que escreveu – e tinha-a logo deitado no marco do correio. Ao receber a minha carta 

por correio pneumático, a pobre corre cheia de medo para o correio central, consegue encontrar a carta não sei 

onde, dá ao funcionário, de tão feliz que ficou, todo o dinheiro que tem, só depois é que fica estarrecida por ser 

tanto, e traz-me a carta à tardinha” (KAFKA, 2018: 78). Há como se negar a monstruosidade kafkiana nessa pas-

sagem? Lembremos um comentário anterior, registrado em missiva de 31 de maio, acerca de sua dificuldade em 

terminar o noivado com Julie: “É assim que brinco com um ser humano que está vivo” (KAFKA, 2018: 34). 
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Isto é o que vinha na carta. Repito que não podes ficar em Viena. Que história terrível. 

Uma vez apanhei uma toupeira e levei-a para a horta do lúpulo. Mal a atirei para o 

chão, ela precipitou-se como uma louca para dentro da terra e desapareceu como se 

estivesse a mergulhar em água. É assim que devíamos esconder-nos desta história.      

 

O medo, a angústia: eis um tema que permeia as cartas kafkianas à tradutora-tornada-

amante. Porém, aos poucos e cada vez mais intensamente, certo desconforto faz-se notar. Após 

o encontro de 14 e 15 de agosto na cidade fronteiriça de Gmünd – encontro sobre o qual ambos 

não se recordam com muito prazer na correspondência subsequente –, há uma distensão no 

intercâmbio até então diário entre os dois por conta de uma viagem de Milena a St. Gilgen, 

junto ao Wolfgangsee: “Quer dizer que só vou receber a resposta a esta carta daqui a 10-14 dias, 

em comparação com o que aconteceu até aqui é quase ser abandonado, não achas?”, pergunta 

Kafka (2018: 159) no princípio da imensa carta redigida entre 17 a 23 de agosto. Esse esmore-

cimento da relação expressa-se não só em afirmações como a de 26 e 27 do mesmo mês – “[a]s 

cartas diárias enfraquecem, em vez de dar forças; dantes, uma pessoa bebia a carta até à última 

gota e ficava, ao mesmo tempo [...], dez vezes mais forte e dez vezes mais sequioso. Mas agora 

é tudo tão sério” (KAFKA, 2018: 168) –, mas principalmente num estranhamento que leva à 

despedida da carta de 15 de setembro: “Não me despeço. Isto não é uma despedida” (KAFKA, 

2018: 188).212 Uma semana depois, em correspondência datável do dia 21, evidencia-se de múl-

tiplas formas a distância entre os amantes:  

 

Mal me atrevo a ler as cartas; só consigo lê-las aos poucos, não aguento o sofrimento 

ao ler as cartas, Milena [...] será que sou um animal tão mau, mau para mim e exacta-

mente tão mau para ti [...]? [...] É mais ou menos assim: eu, bicho dos bosques, prati-

camente não andava no bosque naquela altura, estava deitado algures numa cova 

funda (suja, evidentemente, apenas pela minha presença), foi então que te vi cá fora 

ao ar livre, a coisa mais maravilhosa que jamais vira, esqueci tudo [...], aproximei-me, 

cheguei ao pé de ti, tu foste tão boa, acocorei-me junto a ti como se me fosse permitido 

[...]. Isso não podia durar. Mesmo que me acariciasses com a mais bondosa das mãos, 

tu não podias deixar de reconhecer peculiaridades que apontavam para o bosque, para 

esta origem e esta verdadeira pátria [...], foi ficando cada vez mais presente diante de 

mim, que praga imunda, que estorvo incomodativo omnipresente eu era para ti, o mal-

entendido com o Max tocou neste ponto, em Gmünd já era nítido, depois veio a com-

preensão e incompreensão com a Jarmila e, finalmente, o caso estúpido-grosseiro-

indiferente com a Vlasta e, pelo meio, muitas questões menores (KAFKA, 2018: 190-

191).  

 

 
212 É Schillemeit (2004: 281) quem aponta para o fato de que, apesar de negada, essa despedida aparece verbaliter, 

assim criando uma nova situação e uma certa cesura na correspondência. Toda negativa, afinal, pressupõe sua 

afirmativa.  
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Um acúmulo de incompreensões faz vir à tona a natureza selvagem do angustiado e a 

premente necessidade de enfiar-se num buraco – como a toupeira assolada pela história da trai-

ção.213 Após tamanho abalo – que encontra repercussão até mesmo em outro suporte214 –, a 

relação erótica e literária de Kafka e Milena oscila entre a tentativa de manter o canal aberto – 

cada vez mais esparsada temporalmente, com cartas semanais, por exemplo – e a convicção de 

que “nós nunca viveremos juntos, numa casa comum, corpo com corpo” (KAFKA, 2018: 197). 

Ou, para citar as últimas palavras à correspondente nesse ano, “o principal é claro: em redor de 

mim, é impossível viver de maneira humana; estás a ver isto e ainda não queres acreditar?” 

(KAFKA, 2018: 213). Com a exceção da entrega a Milena dos seus cadernos diarísticos em 

outubro de 1921 – como testemunha Kafka (2014a: 536) no QH12 –, a troca pessoal entre eles 

só volta a ocorrer em março de 1922, dois anos após seu início. Em 2 de dezembro, portanto, 

com aquela pergunta retórica sobre a evidência da inumanidade kafkiana – “estás a ver isto e 

ainda não queres acreditar?” – fecha-se o ciclo de 1920.  

Poderíamos, enfim, resumir esse intercâmbio amoroso via correios da seguinte maneira, 

tomando como ponto de partida as fases propostas por Jost Schillemeit (2004: 321-322): 

 

Fase 1 Período de Merano: início de abril a fins de junho 

Fase 2 Período de maior proximidade: início de julho ao frustrante encontro em Gmünd  

Fase 3 Período das incompreensões e da crise: meados de setembro 

Fase 4 Período da tímida reaproximação: fins de setembro e outubro 

Fase 5 Período da preparação de nova viagem a sanatório (hesitação kafkiana diante de 

um reencontro e reflexão sobre si mesmo): fins de outubro e novembro 

 

Naturalmente, como já referimos, há interferências com o K20. Para além da há pouco 

referida cesura epistolográfica e literária na semana entre 15 e 21 de setembro, há, por exemplo, 

o vácuo na correspondência após o fim de semana de 14 e 15 de agosto – data do encontro em 

Gmünd –, vácuo que é interpretado por Schillemeit (2004) como possível motivação para o 

começo da escrita no K20 no fim de semana subsequente, entre 20 e 22 de agosto. É por isso 

que, por ora, interrompemos a análise do corpus das Cartas a Milena e partimos para uma 

descrição deste outro conjunto textual. Depois do incurso, voltaremos brevemente às missivas, 

tentando explorar alguns problemas que sua datação mais recente no âmbito da KKA (KAFKA, 

 
213 Em carta de 25 de setembro, Kafka (2018: 193) pede a Milena para “inventa[r] outra maneira de eu poder 

escrever-te”, pois “[m]andar postais mentirosos é demasiado estúpido”. O pedido é reiterado em carta posterior: 

“peço-te mesmo muito que arranjes outra possibilidade de escrevermos” (KAFKA, 2018: 196). O recurso à posta-

restante e a codinomes revela o quanto se teme a descoberta por parte do marido Ernst Pollak. 
214 Não é curioso que justamente nesses dias de crise – a semana entre 15 e 21 de setembro, entre a (não-)despedida 

e o grande recuo – registrem-se no K20 as únicas anotações datadas, de forte cunho reflexivo-pessoal? 
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2013) poderia colocar à organização anterior dos fragmentos (KAFKA, 1992a), também cons-

tante da KKA.  

 

2. Descrição do suporte II: o K20 e seus ritmos 

 

O K20, certa vez o dissemos, é um conjunto de 51 folhas soltas transmitidas na forma de 

três subconjuntos. O título único de Konvolut 1920, aplicado pela KKA a esse material, é uma 

solução prática, de compromisso: usa um termo mais ou menos vago – Konvolut é simplesmente 

um maço de papéis avulsos215 – e a data de sua composição. Essa unicidade, porém, é engana-

dora e é, ademais, complicada ainda pelo legado brodiano, ao qual o editor imputa a tríplice 

subdivisão das folhas em Konvolute parciais A, B e C. O que se mostra nos dois volumes da 

edição-base – o Textband e o Apparatband da KKA – e, por consequência, na tradução aqui 

executada é fruto de uma reorganização dessa herança de Max Brod, redisposição que pretende 

ter trazido à tona “a ordem original das folhas – i.e. aquela na qual Kafka então as redigiu” 

(SCHILLEMEIT, 1992c: 68).216 Para esse trabalho – como já antes dissemos – serviu de apoio 

essencial a contemporânea correspondência epistolográfica com Milena Jesenská.  

Para que o leitor tenha uma ideia do que realmente é o legado material, traduzimos parte 

da descrição de Schillemeit (1992c: 68-69): 

 

Todos os três Konvolute parciais (A, B, C) compõem-se de folhas de um papel de carta 

primariamente dobrado e provido de quadradinhos retangulares de cor azul clara, tal 

qual Kafka usava – desde o dia 5 de julho de 1920 – para as cartas a Milena Jesenská. 

Altura das folhas (em posição aberta) 28,8-29,0 cm, largura 22,8 cm; altura e largura 

dos quadradinhos azuis-claros (com a folha aberta e colocada verticalmente) 0,4 x 0,9 

cm; sem marca d’água.  

Inventário das folhas dos três Konvolute parciais A, B, C: 

Konvolut parcial A: 30 folhas; 

Konvolut parcial B: 10 folhas, sendo uma das quais uma folha parcial, resultante do 

corte ao longo de uma reta transversal ao eixo de comprimento, um pouco acima da 

dobra mediana (esta aqui é a parte de baixo, “a metade maior”); altura da folha parcial: 

à esquerda 18,7 cm, à direita 18,6 cm (a parte que se conecta acima – claramente 

reconhecível como tal por conta da redação – encontra-se no Konvolut das cartas a 

Milena: é uma folha parcial anexada a uma das cartas, trazendo um desenho de um 

lado e, do outro, algo redigido e eliminado por densos tracejados; [...]); 

Konvolut parcial C: 11 folhas; quatro delas são metades de folha, resultantes cada uma 

de um corte ao longo da dobra mediana. 

Sobre a redação:  

Os Konvolute parciais A e B foram integralmente redigidos com as linhas na direção 

transversal ao eixo de comprimento, de tal modo que surgiram em cada caso duas 

 
215 A origem do termo é o verbo convolvo, com o qual os romanos caracterizavam a ação de desenrolar um rolo de 

escritos para a leitura. Lembre-se que, até os primeiros séculos depois de Cristo, o livro era um volumen e não um 

codex. Diga-se de passagem que essa foi a mudança verdadeiramente revolucionária na história da escrita recente, 

como bem argumentam Roger Chartier (1999), no prólogo de seu livro-entrevista, e Roland Reuß (2016: 22-23), 

no verbete Codex de seu pequeno léxico. Remeto o leitor também à capital obra de D. Paulo Evaristo Arns (2018). 
216 Mesmo que, como já demonstrado, seccionando os textos redigidos em puros e sujos e, portanto, alterando a 

ordem original. 
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páginas “de formato grande” por folha (recto e verso); o Konvolut parcial C, por sua 

vez, com as linhas em direção vertical em relação à anterior, pela utilização das folhas 

como “fólios”, tal como na epistolografia (p.ex. constantemente nas cartas de Kafka 

a Milena), de tal modo que surgiram quatro páginas por “fólio”, com linhas corres-

pondentemente mais curtas; somente numa das folhas do Konvolut C – aquela com o 

princípio de texto: Àqueles selvagens… [F21] – essa forma de utilização foi abando-

nada após a interrupção do texto (na p. 2 do fólio, parte superior), e o resto do fólio 

foi completamente escrito no modo transversal a esse, “em linhas compridas”. O Kon-

volut C toma uma posição especial também na medida em que só aqui se encontra 

uma redação a lápis, de novo porém apenas numa folha (aquela com o princípio de 

texto: Foi o primeiro… [F1]), qual seja, do início das entradas até as palavras: e nada 

mais. [F2] na p. 2 dessa folha usada “em quatro páginas”; todas as outras entradas dos 

Konvolute A e B, escritas com tinta preta.  

 

Por meio da descrição, ficamos sabendo que há basicamente dois sentidos de escrita tex-

tual: um de formato menor (kleinformatig) e outro maior (großformatig). O primeiro, tendo em 

vista sua coincidência com a epistolografia a Milena a partir de julho de 1920, é localizado 

temporalmente antes, no momento inicial da redação: Kafka dobra cada folha ao meio e escreve 

transversalmente à dobra mediana nas quatro páginas que da dobra surgem.217 Em algum mo-

mento, porém, o autor reverte seu modus operandi e passa a escrever, por assim dizer, vertical-

mente por sobre a dobra mediana, usando portanto a frente e o verso das folhas. Ocorrida entre 

o F21 e o F22, trata-se de uma transformação que, a princípio, não provoca grandes mudanças 

em gênero e temática das anotações, mas que 1) inicialmente abre espaço para narrativas de 

maior fôlego (como F25 e F39) e 2) posteriormente facilita a dispersão dos fragmentos, quando 

a imaginação literária esmorece por razões alheias (p.ex. recorrentemente após o F87). 

Após o estabelecimento desse ponto inicial, Schillemeit (1992c) passa ao mapeamento da 

ordem da escrita internamente ao Konvolut C – o de formato pequeno – e aos Konvolute A e B 

– os de formato grande. Para isso, seu primeiro critério classificatório foi o da sequência, isto 

é, o editor juntou as folhas cujas fronteiras eram atravessadas pelos mesmos fragmentos, per-

tencendo portanto a um mesmo bloco redacional.218 Desse modo, foi possível encontrar sete 

sequências no primeiro Konvolut parcial e dezoito outras nos dois restantes. A partir de elemen-

tos gráficos comuns ou divergentes entre as diferentes sequências – como, por exemplo, a troca 

de pena, evidente pela espessura da tinta, o ductus da escrita e até mesmo as manchas de tinta 

através de folhas – e a partir de semelhanças temáticas internas ao conjunto ou de interferências 

externas com a correspondência a Milena – como, por exemplo, a retomada das mesmas figuras, 

 
217 Muito plausivelmente argumenta Schillemeit (1992c: 71) quando diz que é pouco provável que o caminho tenha 

sido inverso, isto é, que Kafka tenha começado a redação do K20 num formato diferente das cartas para, após 40 

folhas assim redigidas, partir para o uso coincidente nas 11 restantes. Aponta para isso também a coincidência 

poetológica – sobre a qual falaremos mais adiante no comentário – entre o primeiro golpe de pá e a anotação 

gráfica do F1, o primeiro dos fragmentos. Acrescente-se, ademais, o fato de que só F1 e F2 estão redigidos a lápis. 
218 Atente-se que esse pertencimento ao mesmo bloco redacional é um critério estritamente voltado para o produto, 

não para a produção. Não quer dizer, portanto, que a sequência foi redigida inteiramente de uma só sentada.  
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dos mesmos assuntos ou, em pontuais casos, a transcrição literal de certas passagens –, Schil-

lemeit (1992c) conseguiu compor a ordem de redação das folhas, tal qual resta publicada na 

KKA (e aqui também).219 Nas tabelas que anexamos na próxima seção, pode-se contemplar o 

todo e descobrir, assim, quais fragmentos se encontram em quais sequências e/ ou folhas.  

Após essa disposição sequencial das folhas, e pelo recurso aos mesmos critérios materiais 

e conteudísticos, o editor alemão propôs-se também a dar a cronologia de redação dos manus-

critos. Utilizou-se, para isso, do critério das unidades de escrita (Schreibeinheiten), o que nada 

mais parece significar do que simplesmente as “sentadas”, isto é, os momentos de redação inin-

terrupta. O ponto de partida aqui foi a seguinte confissão kafkiana na carta a Milena de 26 de 

agosto de 1920: 

 

Há alguns dias retomei a minha vida ‘militar’ ou, melhor, a vida das ‘manobras’, a 

qual descobri há anos ser, temporariamente, a melhor coisa para mim. De tarde, dor-

mir na cama tanto tempo quanto possível, depois passear duas horas, a seguir ficar 

acordado tanto tempo quanto possível. Mas o problema é este “tanto tempo quanto 

possível”. “Não é possível muito tempo”, nem de tarde nem à noite, e, apesar disso, 

de manhã, ao chegar à repartição, estou absolutamente murcho. E a questão é que o 

verdadeiro espólio está só na noite mais profunda, na segunda, terceira, quarta hora; 

mas se agora não vou dormir o mais tardar à meia-noite, se não vou para a cama, estou 

perdido, estão a noite e o dia perdidos. Apesar de tudo, nada disso importa, este estar-

ao-serviço é bom mesmo sem todos os resultados. Também não vai haver resultados, 

eu preciso de um meio ano assim só para “soltar a língua” e depois perceber que aca-

bou, que a licença para estar-ao-serviço terminou. Mas, como disse: em si é bom, 

mesmo se, mais tarde ou mais cedo, a tosse se interpõe tiranicamente (KAFKA, 2018: 

167). 

 

Schillemeit (1992c: 70) toma essa “vida de manobras” como uma referência à prática 

literária majoritariamente noturna, que pelo menos desde setembro de 1912, i.e. desde o Vere-

dito, define o sucesso da escrita para o autor praguense.220 Disso deduz o editor que o fim de 

semana anterior – 21 e 22 de agosto – seja o terminus a quo do K20, reforçando seu argumento 

com a evidente ausência de cartas nesses dois dias, num período em que Kafka escrevia diaria-

mente à correspondente em Viena. A data final da redação seria difícil de precisar, a levar em 

conta os indícios que nos restam, mas certo é que as últimas duas sequências – S17 e S18 – foram 

compostas “ainda antes da partida para Matliary ([em] 18 de dezembro)” (SCHILLEMEIT, 

1992c: 86), ou seja, até meados de dezembro de 1920. Dentro desse amplo intervalo de (quase) 

seis meses – justamente o meio ano de que fala profeticamente o autor na supracitada missiva 

 
219 Não vamos nos deter nas minúcias desse trabalho – para isso, é mais vantajoso remeter o leitor ao próprio 

comentário do editor –, uma vez que nosso enfoque é outro: não tanto descrever os manuscritos (invisíveis para 

nós também) quanto revelar o mútuo pertencimento dos fragmentos por meio da transpiração literária. 
220 Mas será que a retomada da “vida de manobras” quer dizer retomada da escrita literária? Não poderia ser 

retomada de um ritmo de trabalho, qual seja, o do trabalho noturno? Mais à frente, no comentário aos textos, 

veremos um exemplo de interferência entre K20 e Cartas a Milena que poderia borrar um pouco essa fronteira 

inicial. Com tão absoluta precisão não é possível delimitar o começo (muito menos o final) dessa fase criativa do 

ano de 1920.  
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–, o editor acredita poder mapear unidades mais ou menos precisas de redação literária, as quais 

resumimos na segunda tabela anexa, juntamente com as presumíveis datas.221 

A única certeza cronológica legada pelo K20, porém, advém dos fragmentos F87 a F95, 

que possuem o caráter de entradas diarísticas e dão a ver os dias de sua composição: a semana 

entre quarta-feira 15 de setembro e terça-feira 21. Curiosamente, esse é o período em que – 

como apontado na seção anterior – a relação entre os correspondentes Kafka e Milena – até 

então, dois amantes sonhadores de um futuro juntos – patenteia sua crise. De uma ponta, há a 

primeira menção da palavra “despedida”, na carta de 15 de setembro (v. KAFKA, 2018: 188); 

de outra, faz-se a enumeração dos mal-entendidos na carta de (provavelmente) 21 de setembro 

(v. KAFKA, 2018: 191). A partir dessa crítica coincidência, desse momento de cesura biográ-

fica e literária, Schillemeit (1992c: 86-87) se permite uma dupla classificação do K20. Por um 

lado, a divisão em três fases redacionais dos Konvolute parciais A e B: a inicial se estendendo 

de 26 de agosto a 1o de setembro (S1 a S3), a intermediária composta exclusivamente da S9, 

redigida na referida semana de 15 a 21, e uma final no espaço de tempo entre início de outubro 

e meados de novembro ou dezembro (S12 a S18). Por outro, a divisão em duas tendências literá-

rias que se sobreporiam à classificação cronológica anterior: a primeira fase contendo textos de 

caráter narrativo e fantasiador (1a tendência) e as duas finais, por sua vez, tendendo mais para 

a reflexão autobiográfica e a revisão da própria escrita (2a tendência). Serviria de ponto de corte 

justamente a folha 26 (i.e. S9), intitulada pelo editor de “folha central [Mittelblatt]” (SCHILLE-

MEIT, 1992c: 87), na qual aparecem pela primeira vez uma sequência de fragmentos predomi-

nantemente aforísticos – e os únicos datados.  

Essas três fases, essas duas tendências, preferiríamos resumi-las em dois momentos ou 

ritmos de escrita do K20: do F1 ao F86, redigidos a princípio entre meados de agosto e meados 

de setembro, há clara predominância da imaginação épica. A amarração figurativa é, natural-

mente, mais forte, o trânsito de elementos narrativos é bem evidente, como se verá. Com a 

anotação de F87 em 15 de setembro, inaugura-se um outro período, em que abundam textos de 

teor puramente reflexivo, às vezes – como no caso de F134 – em relação direta e imediata com 

a vida pessoal de Kafka. A dispersão temática e genérica desse período – há aforismos, narra-

tivas, trechos de carta, anotações de leitura etc. – corresponderia, como é de se esperar, à (pre-

sumível) dispersão cronológica de sua produção: entre meados de setembro e meados de no-

vembro ou dezembro.  

Poderíamos resumir a proporção da escrita da seguinte maneira: 70% da produção no 

primeiro mês, 30% nos dois ou três meses restantes. Mas, como já pusemos anteriormente, isso 

 
221 Datas que, levando em consideração a nova datação de algumas poucas cartas em Kafka (2013; 2018), talvez 

se pudesse revisar. Para nosso trabalho, trata-se de questão menor, como ficará claro na próxima seção.  
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é, em parte, fruto de conjecturas, sempre revisáveis. As certezas de datação são parcas, o sufi-

ciente para balizar um pouco a ordenação dos fragmentos. Voltemos aqui brevemente ao corpus 

das Cartas a Milena para estudar alguns casos mais problemáticos.  

 

3. Algumas questões de (re)datação 

 

Como antes já informamos numa das primeiras notas ao presente capítulo, a redatação do 

corpus da correspondência a Milena traz consequências para o conjunto dos textos no K20. Foi 

por se balizar pela sequência do primeiro – (re)elaborada por Schillemeit (2004 [1988]) – que 

a ordem do segundo – trabalho de Schillemeit (1992c) – pôde ser reestabelecida. O desloca-

mento de algumas datas na edição de Kafka (2013), portanto, implica a necessidade de talvez 

rever alguns pontos que expusemos a respeito do corpus literário traduzido. Vamos nos deter 

aqui brevemente sobre essas questões, deixando anotações mais específicas para a parte do co-

mentário. É necessário que o leitor se familiarize com os fragmentos para que certos detalhes 

se tornem mais legíveis.  

Para que se dimensione o grau de complexidade das reordenações, apresentamos uma 

tabela. Nela constam as seguintes informações: na coluna 1, a numeração conforme a última 

edição de Kafka (2013) no âmbito da KKA, onde está a correspondência kafkiana entre os anos 

de 1918 e 1920; na coluna 2, a datação proposta mais recentemente dentro desta mesma edição; 

na coluna 3, a datação proposta por Schillemeit (2004 [1988]) na sua revisão da edição das 

Cartas a Milena por Jürgen Born e Michael Müller, lançada em 1983; e, por fim, para se ter 

uma ideia da confusão original nesta última publicação, apomos a coluna 4 com a numeração 

das missivas conforme a ordem dos dois críticos de 1983 – os quais, como referimos anterior-

mente, revisaram o trabalho da primeira edição de Willy Haas em 1952. Marcamos de azul as 

datas que convergem entre a Kafka (2013) e Schillemeit (2004), e de amarelo, as datas cuja 

divergência excede ao menos cinco dias, constituindo-se por isso uma significativa mudança.222 

Pelo til (~) entenda-se “por volta de”; nos traços (-) leia-se a expressão “de dia ... até dia ...”; já 

por “p.” entenda-se “provavelmente”.  

 

 

 

 

 
222 Considerando-se que, como se deduz de Schillemeit (2004: 289; 317), o tempo para a correspondência chegar 

a seu destinatário no trajeto Praga-Viena é de aproximadamente três dias, esse intervalo de cinco dias se configu-

raria como uma dupla jornada, implicando, portanto, a provável existência prévia de uma resposta em mãos. Dessa 

maneira, deve chamar a atenção quando a diferença de datação é tamanha.  
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Nr. KKA Data KKA Data Schill. Nr. 1983 

1421 02/12 02/12 125 

1420 26/11 ~ 26/11 124 

1419 17-20/11 17-19/11 120 

1417 16/11 ~ 12/11 123 

1416 08/11 08/11 119 

1415 p. 03/11 01/11 121 

1414 p. ~ 29/10 24-25/10 112 

1412 27/10 27/10 118 

1410 22/10 22/10 117 

1409 21-22/10 ~ 15/10 115 

1408 p. 07/10 20/10 116 

1407 p. 07/10 20/10 122 

1406 p. 02/10 ~ 06/10 114 

1405 p. 01/10 ~ 01/10 113 

1404 27/09 27/09 111 

1403 25/09 25/09 110 

1402 22/09 22/09 108 

1401 p. 22/09 22-23/09 94 

1400 p. 21/09 20/09 107 

1399 18-20/09 18-20/09 126 

1398 15/09 15/09 109 

1397 14/09 14/09 107 

1392 06/09 06/09 104 

1342 25/07 25/07 103 

1287 13/06 13/06 25 

1283 12/06 12/06 24 

1282 12/06 19/06 23 

1279 10/06 10/06 21 

1278 10/06 10/06 14 

1273 05/06 12/06 19 
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1264 31/05 31/05 11 

1261 30/05 30/05 10 

1260 ~ 25-29/05 ~ 25-29/05 9 

1257 ~ 19/05 ~ 24/05 7 

1253 ~ 13/05 ~ 16/05 6 

1252 ~ 12/05 ~ 18/05 8 

1250 ~ 06/05 09/05 5 

1248 ~ 05/05 08/05 4 

 

O que se vê acima é o resumo de alguns problemas de localização temporal das Cartas 

tais como apareceram a Schillemeit (2004) então, envolvido que estava com esse maço de cor-

respondência na preparação da edição do K20 no âmbito da KKA. Obviamente, o corpus epis-

tolográfico excede essa tabela; por sua vez, o que nela se apresenta excede também nosso pró-

prio interesse. Afinal, como antes apontado, o trabalho de redação literária foi retomado por 

Kafka provavelmente em finais de agosto, de modo que apenas as cartas subsequentes ao en-

contro em Gmünd poderiam oferecer dificuldades aqui pertinentes, em especial o miolo com-

posto pelas missivas 1407 a 1409.223 Debrucemo-nos sobre seu conteúdo.  

 O ponto de partida de Schillemeit (2004) para a redatação das Cartas e o estabelecimento 

cronológico das folhas do K20 foram justamente as cartas 1407 a 1409. Isto por duas simples 

razões: por um lado, a carta 1407 é a imagem espelhada de um fragmento do K20, especifica-

mente do F133, parecendo ser, na verdade, sua primeira versão;224 por outro, a carta 1408 con-

tém duas (assim chamadas) citações de um livro chinês que conferem verbalmente com os F125 

e F127.225 A mesma carta 1408, além disso, testemunha a leitura de um drama de Franz Werfel, 

 
223 Cito o incipit de cada carta para facilitar seu reconhecimento: “Du sagst Milena” (1407), “Jetzt bin ich zwei 

Stunden” (1408) e “Du hast also Grippe gehabt?” (1409) (KAFKA, 2013: 355-358). Na tradução portuguesa, 

respectivamente: “Tu dizes, Milena”, “Estive agora duas horas” e “Quer dizer que estiveste com gripe?” (KAFKA, 

2018: 199-201). 
224 Sobre a relação entre carta 1408 e F133, Schillemeit (2004: 284) se inclina por interpretar o fragmento como a 

versão “interna” da missiva, sua primeira redação entre os papéis privados. O fato, porém, de que Kafka risca o 

nome de Milena do K20 – veja-se Kafka (1992b: 303) – poderia indicar, por meio dessa depuração das marcas 

pessoais, uma transcrição a posteriori e, portanto, uma incorporação ao conjunto literário. Mas mesmo que não 

seja o sentido original de escrita – i.e. a cópia da missiva, para salvaguardá-la –, importa salientar o apagamento 

da pessoalidade, ou seja, a ficcionalização do que, a princípio, seria biográfico. 
225 Schillemeit (2004: 284) é cético quanto a este “livro chinês”, intitulado bubácká kniha (i.e. livro dos fantasmas), 

ser uma invenção kafkiana. Até hoje, porém, não foi identificado, nem mesmo em Kafka (2013: 658). 
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encenado e publicado em 1920, de título Spiegelmensch, sobre o qual o F112 parece comen-

tar.226 Por meio de referências externas, Schillemeit (2004: 287-288) estabelece a seguinte se-

quência cronológica para a redação epistolográfica: por volta do dia 15 de outubro, a escrita da 

carta 1409 e, no dia 20 de outubro, a das cartas 1408 e 1407, nesta ordem. Com isso, contorna-

se o período de elaboração dos F112 a F133: de meados de outubro até por volta do dia 20.  

Schillemeit (2004: 293) reforça ainda mais essa hipótese aduzindo outros exemplos de 

contemporaneidade entre K20 e as Cartas. Aponta, por exemplo, a semelhança entre o F134 

com o texto Diante da lei, que – como indiciado pelas cartas a Milena dos dias 22 e 27 de 

outubro – havia sido traduzido para o tcheco por Milena Illová, esposa de um amigo de ginásio. 

O envolvimento com a velha parábola – seja no dia da publicação da tradução, i.e. no domingo 

24 de outubro, seja até mesmo antes, i.e. na sexta-feira dia 22, quando o amigo Rudolf Illový 

lhe escreve pedindo chancela para a publicação – poderia ter movimentado a escrita literária 

novamente e motivado a redação do mencionado fragmento. Além disso, a carta 1415 – datada 

pelo crítico para o primeiro dia de novembro – contém citação ipsis litteris do F138, redigido 

na mesma folha que o referido F134 e referido na missiva com um advérbio de tempo que o 

coloca numa certa distância temporal: “exprimi-o uma vez [einmal] assim” (KAFKA, 2013: 

366; 2018: 206). Tudo indicaria, portanto, que esse cerne do K20 – do F112 ao F138 – teria 

sido composto na metade final do mês de outubro.227     

A levar em consideração o que Kafka (2013) promoveu de mudança, essa tese não se 

sustentaria mais. Primeiramente, a ordem de composição e envio é invertida e se torna a se-

guinte: 1407, 1408 e 1409. Além disso, as datas são modificadas: as duas primeiras cartas, antes 

datadas de 20 de outubro, passam para provavelmente dia 7, enquanto a última, que datava de 

meados do mês, transfere-se para os dias 21 ou 22. Enquanto isso, outras missivas das imedia-

ções – p.ex. as de número 1414 e 1415 – permanecem em seu local originário, com pequenas 

alterações.228 Isso cria um esgarçamento na organização original do K20, dificilmente mensu-

rável da distância em que nos encontramos dos manuscritos. Enquanto, por um lado, F134 a 

F143 continuam a habitar o período de 22 de outubro a princípios de novembro, os fragmentos 

 
226 É a opinião de Schillemeit (2004: 298), que, ademais, aponta em uma nota de rodapé o fato de que Kafka não 

poderia ter conhecido o texto na forma livresca, mas provavelmente num estágio prévio.  
227 Obviamente, o argumento de Schillemeit (2004) tem forte peso por conta de sua evidentia manuscrita. O crítico, 

por exemplo, consegue precisar a redação dos F103 a F143 usando para isso do já exposto conceito de sequência, 

isto é, de pequenos agrupamentos de duas folhas – por ele apelidados de Konvolut do Spiegelmensch, Konvolut 

chinês, Konvolut de Diante da lei –, agrupamentos cujos textos transbordam do verso de uma folha para o anverso 

de outra. No caso desses três mini-Konvolute, trata-se do intervalo das folhas 30 a 34 (v. primeira tabela anexa) e 

das sequências 12 a 15.       
228 A carta 1414, vale a pena mencioná-lo aqui, é aquela cujo anexo é um desenho muito reproduzido, o qual, por 

sua vez, é feito no verso de uma folha arrancada do K20. Desse corte provém a rasura que afeta os F142 e F143, 

como veremos mais adiante. O importante a notar neste momento: a data de 29 de outubro – ou, segundo Schille-

meit (2004: 295), de 24 ou 25 – estipula um limite final para a redação desses dois textos. Não poderão ter sido 

redigidos após outubro, portanto.  
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F112 a F133 passam, por outro, a ter como limite final a data de envio das cartas 1407 e 1408 

– agora, o dia 7 de outubro.229  

E, apesar disso, esse deslocamento, seguramente o mais severo e de maior consequência 

para o K20, não implicaria uma necessidade de reordenação do conjunto. À medida que nos 

debruçarmos sobre os textos, voltaremos a esse e outros pontos de contato com as Cartas a 

Milena, fazendo questão de – quando existente – mostrar algumas possíveis lacunas das sobre-

posições de Schillemeit (1992c) e Schillemeit (2004). Esperamos, assim, provocar inquietações 

na pesquisa kafkiana, ainda não passíveis de solução definitiva sem uma publicação fac-similar 

dessa parte da herança epistolográfica e literária do autor. Nesse cenário de incerteza, a coerên-

cia interna talvez seja o que de melhor se nos oferece, uma vez que o transcurso de figuras e 

temas, a retomada de passagens textuais, de gestos e de detalhes de enredo, são base muito mais 

estável para a construção de uma trama redacional. E, afinal, sob os auspícios dos críticos lidos 

no Capítulo Inicial, já provamos a necessidade dessa leitura contextual. Vamos, enfim, munidos 

da audácia do comentarista, principiar nosso voo icário.    

 

4. Curta descrição dos princípios translatórios 

 

Antes de iniciarmos o comentário, gostaríamos de elencar alguns princípios que pautaram 

nossa tradução, bem como dar alguns exemplos dos casos mais relevantes. Fazemo-lo de forma 

esquemática, de modo a abraçar amorosamente o leitor que, inspirado pelas últimas linhas do 

Capítulo Inicial, tenha chegado aqui sem prévia preparação, mas pleno de desejo pelo mergulho 

kafkiano.  

1) O norte desse trabalho foi sempre o volume de textos da KKA. Isso significa que tanto 

a sequência numérica dos fragmentos quanto a disposição dos traços transversais (Querstriche) 

respeitou rigorosamente o que aparece em Kafka (1992a: 232-362). Os dois fragmentos, intitu-

lados A e B na primeira tabela anexa, foram vertidos a partir do que apresenta o volume de 

aparato da KKA, de onde também surgiram todos os inúmeros riscos dispersos pelos textos, 

tentativa de reconstituição de uma condição “mais manuscrita” (se assim nos é permitido fa-

lar).230 Por limites inerentes à edição, optamos por não destacar o que é acréscimo, de modo 

que só estão marcados textualmente a) os apagamentos – como riscos destacados do texto ao 

 
229 Analogamente, o F104, que Schillemeit (2004: 299) antes aproximara a uma carta datada de cerca de 6 de 

outubro, é antecipado em alguns dias, tendo em vista que a missiva de número 1406 transfere-se para o segundo 

dia do mês. 
230 A respeito dos limites de tal tentativa, comentamos na introdução. [Aqui cabe uma nota à nota: além dos dois 

volumes da KKA, algumas publicações puderam nos guiar por conta de fac-símiles (p.ex. KAFKA, 2003; KAFKA, 

2012c; KLEINWORT, 2010). Comentamos a respeito disso em momentos pontuais mais à frente. V. p.ex. a am-

biguidade de F95 na KKA, resolvida via reprodução constante em Kafka (2012c: 140).] 
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redor (ex. no F13: “definia-se um determinado trecho”) – e b) as sobrescritas – como riscos 

colados ao texto anterior (ex. no F61: “ele apontou para oum canto”). Que fique também claro 

que nem sempre foi possível e/ ou necessário verter essas (assim ditas) variantes, pois nem toda 

equivalência existe ou funciona comodamente entre línguas. Sendo assim, houve casos em que 

escolhemos a omissão, entendendo que se tratava, inclusive, dos limites naturais de toda ope-

ração translatória.231  

Isso nos afetou, em especial, no caso das múltiplas versões de um texto riscado. É o que 

acontece, por exemplo, no F24: há variadas camadas textuais que, sobre a página manuscrita, 

naturalmente se sobrepõem, mas que no âmbito da edição tradicional (tal como a KKA) têm de 

ser convertidas para a ordem sequencial da linha. A estratégia do editor Jost Schillemeit foi 

deslindar algumas etapas da redação, marcando-as no aparato crítico com números: (1), (2), (3) 

etc. O recurso que tivemos disponível, na ausência do fac-símile, foi respeitar o texto-guia, mas 

descartar o destaque editorial – que, por sinal, é mera suposição, mera aposta arqueológica de 

camadas que se apresentam concomitantemente no papel.232 O leitor deve ter em mente, por-

tanto, que uma versão feita a partir dos manuscritos – pressupondo-se que fosse em absoluto 

factível e executável!233 – provavelmente teria um outro aspecto, menos legível para o leitor 

tradicional – afeito a grades lineares, a apoios horizontalizados –, mas talvez mais convidativo 

para o leitor hipertextual – habituado à multidimensionalidade do virtual. Consolamo-nos com 

nossa modesta meta: dar ao não especialista brasileiro, em primeira mão, algo do que seria o 

Kafka dos seus papéis.234   

2) Onde há colchetes na tradução, trata-se de uma intervenção do tradutor, que receoso 

de que o texto ficasse demasiado obscuro, tentou transparecer um sentido do original.235 Isso 

acontece majoritariamente no caso de pontuação: Kafka, por exemplo, às vezes não põe ponto 

de interrogação numa pergunta (até porque a ordem verbal já é clara o suficiente) ou ponto de 

exclamação numa fala mais exaltada. Talvez isso seja mero vício de redação: deixar o fluxo 

 
231 E por isso entendemos não só a tradução, mas sobretudo a edição, que é a primeira a fazer passar – portanto, a 

traduzir – a imagem aberta do manuscrito para o espaço amarrado da tipografia. 
232 Em alguns fragmentos, fizemos questão de explicitar em nota a dificuldade de verter o entremeado das versões. 
233 Talvez seja, haja vista a tradução portuguesa das Três cartas a Milena via FKA (v. KAFKA, 2003).  
234 O leitor que precise de acesso minucioso aos detalhes pode muito bem achá-los num lugar: o original. A tradu-

ção serve aos leitores que, não estudiosos de Kafka e/ ou não conhecedores do alemão, queiram acesso a um texto 

mais próximo do legado sujo. Não somos cegos a ponto de não notar o gesto essencialmente editorial da versão 

que aqui existe: 1) ela parte de uma edição, 2) ela não vê nem mostra o manuscrito, 3) ela recompõe (mais ou 

menos) arbitrariamente um original, 4) ela se orienta por uma visão de Kafka (aquele do risco, da sujeira, da 

conexão oculta etc.). Só isso deve ser suficiente para não nos acusarem de autoria ingênua, de busca do original 

perdido (até mesmo porque este não existe, nós o construímos). E como já dissemos e voltamos a repetir: isso tudo 

há de passar quando a publicação no âmbito da FKA, qual messias, fizer a parusia do manuscrito. Contentamo-

nos com uma vida humana, mortal, feliz pelas poucas gerações que vê.  
235 Única exceção é o “[já]” do F143, que é dedução do editor e como tal foi preservada (veja-se o itálico). 
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seguir, não interromper a inspiração, postergar para o momento de revisão o trabalho ortográ-

fico. Sabemos por Pasley (1995b), por exemplo, que para o autor praguense havia fases de 

elaboração redacional: à medida que o texto chegava a novos âmbitos – do rascunho à publica-

ção periódica, daqui à versão livresca –, a pontuação ganhava maior presença e mais definidos 

contornos. Kafka adequava melhor sua escrita à norma ortográfica quando ela saía do seu es-

paço de controle. Nossa tendência foi mexer o menos possível, preservando assim a pátina do 

manuscrito rascunhado (em consonância, inclusive, com a adoção do risco no meio do texto). 

Principalmente no caso das vírgulas, evitamos ao máximo o seu excesso, o que daria um aspecto 

de acabado ao que é, na verdade, só estágio inicial. Assim, que o leitor não estranhe, p.ex., os 

inúmeros “poréns” ou “contudos” soltos, selvagens, sem o chicote domador da vírgula. Foi a 

estratégia para lhe dizer: isso não é um texto, mas apenas um rascunho.236        

3) Respeitando esse espírito preparatório, optamos em muitos momentos pela literalidade 

na tradução. Tendo já demonstrado no primeiro capítulo o grau de importância que a conexão 

figural possui para a escrita kafkiana, recorremos à semelhança filológica (ou etimológica) 

como recurso para trazer à tona essa transição e recomposição dos mesmos elementos; afinal, 

assim fica mais evidente o elemento formulaico da redação, a retomada como estratégia para 

fazê-la seguir adiante. Por exemplo, no final do F20, Kafka usa o verbo verlangen para falar do 

pedido de um requerente e, logo em seguida, na primeira linha do F21, a mesma palavra traduz 

os anseios pela morte de uma tribo indígena. A resolução desse imbróglio deu-se por uma tertia 

via: o verbo desejar, que, além de ser comumente usado para verter verlangen, unifica os dois 

sentidos anteriores. Assim também, nos textos subsequentes ao F52, há o constante resgate do 

verbo rufen; optamos pela família exclamar, chamar e clamar, verbos que, apesar de diferentes, 

dividem uma mesma origem etimológica. Poderíamos citar ainda outros tantos casos, mas – 

como revela a posição da tradução no centro da tese – preferimos que o próprio texto fale por 

nós. Tenha o leitor em mente, portanto, que os cacoetes da tradução são muitas vezes proposi-

tais: buscam evidenciar a condição de rascunho, a trama original que corre através dos frag-

mentos e que é desfeita nas frequentes publicações avulsas. Contra essas edições, eis nossa 

contradução.237  

 

 

 

 
236 Sobre essa diferença, v. a argumentação do Capítulo Inicial. 
237 O termo – como viemos a saber mui tardiamente, à época da defesa – foi antes usado por Décio Pignatari, em 

princípios da década de 1980, num artigo intitulado Semiótica da montagem. Nosso uso foi independente e incons-

ciente, mas decerto guarda algumas afinidades com aquele do poeta-tradutor. A verificar. 
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5. Longo comentário do texto 

 

“diese Ehre, daß auf jeder Seite, die nur je ein 

Weniges des unschätzbaren Textes enthält, unter dem 

Strich jedes wichtigere Wort des Dichters erwogen 

und belobt, jede Wendung mit Parallelstellen belegt 

oder als originell befunden [wird]”  

(Max Brod, Kommentar zu Robert Walser)238 

 

Sob os auspícios dessa citação de Max Brod começamos a empreender outra parte impor-

tante de nosso trabalho. A esperança que o amigo de Kafka verbaliza nesse texto sobre seu 

contemporâneo, o mestre suíço da prosa pequena Robert Walser, é para nós como uma estrela-

guia do percurso próximo, ou melhor, é nosso fio de Ariadne. Não pretendemos seguir à risca 

a injunção do comentário exaustivo, esse muro que, para se levantar, esgota o construtor e, para 

se superar, fatiga o passante.239 Esboçaremos tão somente algumas conexões que detectamos, 

deixando ao leitor – motivado pela exposição dos axiomas teóricos no Capítulo Inicial e pelo 

contato com o texto kafkiano no Capítulo Intermediário – também uma parte do trabalho.240 Já 

lhe deve ter ficado evidente o quanto se aplica a nossa tese de que cada texto individual chama 

os outros em diálogo, compondo séries de constelações temático-figurativas. Procuremos, po-

rém, dar alguns contornos aos trânsitos intertextuais e, dessa maneira, demonstrar o quão for-

mulaica é a escrita do autor tcheco.  

Antes de passarmos da tentação ao pecado em si, gostaríamos somente de enunciar um 

pressuposto do comentário. Por se tratar de um continuum textual em rascunho, portanto, de 

textos cuja escrita não tem margens claramente definidas – não sabemos, por exemplo, exata-

mente quais textos foram escritos quando nem onde na página-suporte –, teríamos de trabalhar 

com critérios um tanto arbitrários para dividi-lo em partes. Obviamente, aquilo que antes foi 

exposto – os dois formatos, as três fases etc. – nos orienta, dá balizas, mas nem sempre convém 

na secção do capítulo: afinal, como contemplar 120 páginas da KKA de uma vez, o grupo tex-

tual redigido originalmente no formato grande? É inconveniente. Preferimos, assim, simples-

mente seguir o fluxo da escrita, não de maneira ingenuamente cronológica (cf. SCHÜTTERLE, 

2002: 70) – como se houvesse um télos redentor –, mas considerando os eventuais refluxos e 

 
238 BROD, 1913: 158. 
239 Mesmo o leitor apaixonado se entristece quando contempla a muralha numa página comentada de Homero, 

Virgílio ou Dante. Para subir até os dois versos no alto, quanto esforço! Quantas carreiras de bloco até lá! E ainda 

que queira fazer um simples passeio na paisagem do texto, apenas contemplar o horizonte, quão pouco vê do 

terreno!  
240 Como bem afirma outro tradutor, “[o] cuidado de interpretar deve deixar-se, como de justiça, ao leitor” (MO-

RUJÃO, 2018: XXV). Sendo maior de idade, não há por que tutelá-lo. 
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as voragens que então se formam.241 Quando se fizer útil impor uma seção – seja por necessi-

dades pneumáticas da nossa redação, seja por características internas ao conjunto kafkiano –, 

assim o faremos. Se o que ora se empreende é uma miniatura de Nova floresta ou Bosque crí-

tico, seremos como o macaco que salta de galho em galho e, ao mesmo tempo que (se) diverte, 

abre seu caminho na mata.  

 

a. F1 a F6 

 

Os críticos Annette Schütterle (2002), Giulia Frare (2014) e Roland Reuß (2006) apontam 

o fato de que os fragmentos iniciais dos cadernos in-oitavo – p.ex. OH1 (Unverbrüchlicher 

Traum), OH2 (“Ich war steif und kalt”, título brodiano: A ponte), OH3 (“Ich hätte mich doch 

wohl früher darum kümmern sollen”), OH4 (“Mein Geschäft ruht ganz auf meinen Schultern”, 

título brodiano: O vizinho) etc. – promovem todos algum tipo de autorremissão. Encabeçar a 

primeira página de um novo suporte nunca é, nos textos de um escritor tão atento a si mesmo 

como Kafka, uma arbitrariedade. Assim, também o Konvolut 1920 começa, como seus irmãos 

mais velhos, com um texto autorreferencial: o incipit “Foi o primeiro golpe de pá” do F1 não 

deixa dúvida quanto a isso.242 

Para além do adjetivo “primeiro” no primeiro fragmento da página, a metáfora do ato de 

cavar é remissão à própria escrita. Nas palavras de um crítico, “a conexão entre ‘graben’ [cavar] 

e ‘schreiben’ [escrever] é etimologicamente evidente pelo grego ‘graphein’” (KREMER, 1998: 

141). Escavar e escrever são atos gráficos, i.e. de inscrição: abrem lacunas numa superfície no 

intuito de gravar uma forma. Mas, ao mesmo tempo em que a escrita se imprime no escrito, ela 

remete para outro campo semântico, qual seja: a campa. A cova – então como profundidade do 

túmulo, não mais como superfície de inscrição – será o cenário de um fragmento posterior, o 

qual retoma por sua vez um tema antigo do OH1: a vigília da tumba.243 No princípio, portanto, 

era o fim.  

À figuração de uma campainha e de uma porta, segue um traço transversal que corre ao 

longo da página.244 Segundo Schillemeit (1992c: 92; 94), trata-se de uma espécie única em todo 

 
241 Esses redemoinhos temáticos, assim veremos, são alguns textos que acumulam muito material pré- e re-figura-

tivo, conferindo lastro ao conjunto e retendo nossa leitura por mais tempo. Sobre o fluxo da escrita: confiamos que 

essa ordem, tal qual nos fornece a KKA a partir do trabalho de Jost Schillemeit, está certa. É uma aposta um tanto 

cega, como muitas coisas na vida. 
242 Uma nota redacional: como já deve ter ficado claro, usaremos essa nomenclatura F + número para os fragmentos 

textuais. Como guia, favor consultar a primeira tabela ao final. 
243 Tumba que é, por sua vez, no contexto da Primeira Guerra, um substituto da trincheira.  
244 Apesar de Glocke poder também significar sino, a opção por campainha é motivada pela conjunção dos mesmos 

dois elementos em F25. O sino e o ato de escavar teriam ligações óbvias num cenário gótico (cemitério e igreja), 

mas a singela porta – trata-se de uma Tür, não de um Tor ou Portal – não aponta exatamente nesse sentido. 
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o K20, uma vez que “nas páginas seguintes [há] antes de cada nova entrada (com exceção dos 

fins de página) traços curtos, horizontais, de separação (em tinta preta)”.245 Logo em sequência, 

muda-se o cenário; o narrador em 1a pessoa permanece – até o incipit “es war” permanece o 

mesmo246 –, mas o contexto já é outro: uma aglomeração política numa cidade ribeirinha. As 

assembleias ocorrem, curiosamente, junto aos estábulos, lugar da manada. Mas apesar de nada 

entender do que se fala, ou seja, de não haver compreensão de mensagem, o narrador sabe do 

que se trata (havendo, portanto, comunicação); o oco do sentido é preenchido por uma concor-

dância (Einigkeit) e uma clareza tamanhas que 1) chegam a apertar o coração (herzbeklemmend) 

e 2) fazem parar a reflexão (Denkkraft), ou melhor: estupefazem (ao modo do gado).247 

O texto, que parece de todo deslocado aqui, é uma prefiguração de um posterior complexo 

chinês, por sua vez retomado do OH3.248 A começar pela atmosfera urbana – o complexo chinês 

é um complexo urbano, veremos! –, podemos ler as coincidências em detalhes como: 1) a praça 

dos estábulos, refiguração dos “nômades vindos evidentemente do norte” em Uma folha antiga 

da China249, os quais se ocupam “na praça em frente ao palácio imperial [...] [em] praticar 

exercícios a cavalo” (KAFKA, 2017: 24), fazendo, portanto, da praça uma variante de estábulo; 

2) a concordância universal, que lembra o espírito que movia os trabalhadores da muralha: 

“Unidade! Unidade! Peito a peito, uma ciranda do povo, o sangue não mais encerrado na estreita 

circulação do corpo, mas rolando [rollend] docemente e não obstante retornando [wieder-

kehrend] pela China infindável” (KAFKA, 1993a: 342; 2016: 77-78)250; e 3) a estupidez da 

reflexão, que é a mesma que move o narrador do relato histórico do OH3, numa passagem 

kantianamente inspirada, a I) enunciar a máxima “tente com todas as forças [Kräften] entender 

 
245 O que nos leva a crer que, onde não há traço transversal na edição da KKA, haveria portanto um fim de página 

no original ou a interrupção da escrita na página. Foi uma hipótese a orientar a elaboração de nossa primeira tabela. 

Para compô-la, coligimos indícios dispersos pelo comentário do editor. Em alguns pontos, há certeza, em outros, 

só conjectura. Que a KKA, porém, pode ser fundamento perigoso prova, por exemplo, a seguinte incoerência: a 

afirmação do editor no aparato de que há apenas um único traço longo em todo o K20 (entre F1 e F2) não confere 

com um segundo uso, constante do volume de texto (entre os F68 e F69). Ou o deslize está no aparato crítico ou 

no volume de textos. Optamos, como (quase) sempre, por seguir a lição do Textband. Afinal, vale a sentença de 

Mateus 6, 24.   
246 A tradução precisou recorrer a duas formas – o perfeito e o imperfeito, respectivamente – para o mesmo Präte-

ritum do original. Em alemão, essa diferença aspectual não existe morfologicamente.  
247 Aqui se fala de uma interrupção: “a reflexão se detinha”. Curiosamente, na primeira entrada, na qual vemos 

pedaços de terra espalhados após golpes gráficos, não há nenhum sinal de interrupção. A curta anotação não revela 

uma correção sequer – flui, portanto, e apesar da imagem de cortes! 
248 Quando se fala, nesses comentários, a respeito de um elemento “chinês”, leia-se exatamente o que se diz acima: 

a influência do complexo de textos ao redor de Beim Bau der chinesischen Mauer no OH3. Além dessa autoin-

fluência direta, lembremos que o Kafka (2018: 36) de princípios de junho escreve a Milena que está “a ler um livro 

sobre o Tibete”. 
249 Mencionamos a particularidade desse título no Curto excurso sobre a fórmula do Capítulo Inicial. Citamo-lo 

aqui a partir de sua versão no Médico rural (trad. de Modesto Carone). 
250 Repare-se na semelhança do recurso ao particípio presente em ambos os casos, que reforça ainda mais a força 

da imagem, sua evidentia: de um lado, herzbeklemmend, do outro, rollend e wiederkehrend. Optamos por traduzir 

com a locução infinitiva “era de oprimir”, de modo a manter o caráter verbal da adjetivação (“opressoras” havia 

sido a primeira opção translatória). Repare-se ainda que o que lá era circulação sanguínea extracorpórea aqui 

passa a ser opressão cardíaca.  
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as determinações do comando, mas até um certo limite” (KAFKA, 1993a: 345; 2016: 80) e a 

II) conceder que os “limites que minha faculdade de pensar [Denkfähigkeit] me impõem já são 

estreitos o bastante” (KAFKA, 1993a: 346; 2016: 81). No F2, o poder de pensar (Denkkraft) é 

limitado pela própria unidade de discurso e ouvintes. Mas se interrompida é a reflexão, não o é 

o fluxo do rio que compõe o cenário e faz passar o texto a seu fim.  

Após mais um curto traço, recomeça a escrita com um novo fio temático, a se espraiar 

pelos três fragmentos seguintes: a relação entre amigos. É o começo também de uma recorrente 

figura narrativa desses textos, a constelação binária. A tentativa de dar contas dessa relação se 

cristaliza numa imagem bem kafkiana, típica daqueles aforismos dos últimos OH: a de um salto 

ambíguo, que tanto pode mirar para dentro da vida quanto avançar além dela. Com a partícula 

indicadora desse gesto de ir embora ou adiante (fort), inaugura-se outra constante verbal dos 

primeiros fragmentos; ela volta, afinal, a aparecer nas palavras fortgezogen (F5), fortgegangen 

(F6), zog fort (F7), fortkommen (F7) e fortgenommen (F9), na maioria dos casos dentro do 

mesmo contexto de dois personagens.251  

No F4, como dito, ainda permanecemos nessa relação, mas o amigo de F3 dá lugar ao 

pronome “ele”. Apesar da estranha diferença de idade – outra temática que reaparece depois, 

p.ex. no F7 –, os dois são conhecidos de infância. Seu primeiro encontro acontece em terreno 

urbano, mas aqui a cidade de F2 quase se expande em metrópole: não estamos mais junto ao 

rio, mas numa rua, retornando da escola.252 Numa esquina, aparece então o outro com um lulu: 

primeiramente, pequeno e selvagem; depois, pequeno, medroso e desajeitado; por fim, jovem e 

medroso.253 Essas camadas adjetivas não são fortuitas, pois, além de trazer a lume as sucessivas 

passagens redacionais – aqui conforme a suposição arqueológica do editor no aparato (KAFKA, 

1992b: 253) –, ligam-se diretamente ao F5 seguinte.254  

Nesse texto, também de cunho autorreferencial, o esquema binário não vem à baila, mas 

se fala igualmente de um “ele”. Se levarmos em conta que, em princípios de 1920, Kafka anota 

 
251 Assim traduzidas: “levado embora”, “foi embora”, “arranquei”, “escapar” e “tomou”. Nem sempre foi possível 

manter a conexão etimológica. 
252 À época, o narrador “era um menino da primeira série do primário [aus der ersten Volksschulklasse]” (KAFKA, 

1992a: 224). A mesma expressão aparece, curiosamente, num relato de infância constante da carta de 21 de junho 

a Milena: Kafka (2013: 191; 2018: 61) escreve a respeito da sua “época forte”, quando estava “na primeira classe 

da escola [in der ersten Volksschulklasse]”. Lembremos, porém, que a redação do K20 começaria, na opinião de 

Schillemeit (1992c), exatos dois meses depois. 
253 Conforme a arqueologia do editor no aparato crítico. Saiba o leitor que toda vez em que riscamos alguma 

palavra ou sentença no comentário é porque assim consta de nossa tradução (e, por conexão de origem, do texto 

sujo do aparato). 
254 No texto da tradução, como comentamos na seção anterior, optamos por não marcar essas camadas. Isso porque: 

1) são suposição editorial e, portanto, não necessariamente verídicas; 2) no papel, restam espacialmente contíguas, 

sem qualquer indicação de sua temporalidade. O primado do suporte pode ser aqui invocado, ainda que não o 

tenhamos sub oculis. Além disso, marcá-las implicaria se imiscuir demasiadamente no texto – e nossa intenção 

sempre foi oferecer um texto legível: difícil, rascunhado, mas legível. Como, afinal, são os manuscritos do autor, 

a se ver das outras publicações da FKA. 
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em seus cadernos in-quarto alguns aforismos bastante pessoais sob a figura de uma 3a pessoa255, 

podemos considerar como kafkiano esse personagem que teme o trabalho como alguém tem 

medo de abandonar uma pátria cinzenta, porém segura, medo de ser arrastado pela metrópole 

como um cachorro pequeno, jovem e medroso. Como o Kafka que do abundante influxo da 

inspiração só consegue capturar aleatórios peixes, tendo de se contentar com parcos ganhos (v. 

KAFKA, 2014a: 154), esse cãozinho no meio do barulho citadino – figura do excesso inspira-

tório – é perseguido por um silêncio que o ausculta – a monstruosa página em branco. O auto-

contentamento toma, então, a forma de dois ou três passos adiante – fortgezogen! – após os 

quais existe um bêbedo retorno à zona de conforto: die Heimkehr.256  

O esquema “eu e ele” conectava F3 e F4, a figura “cachorro arrastado pela rua” conecta 

F4 e F5. A passagem para o F6 se dá, novamente, pela dinâmica da relação de amizade. Lá 

houve um princípio de conflito, aqui há um conflito no princípio. O casal de amigos disputa por 

conta de uma carta de despedida, o tema, portanto, é a escrita de novo. Para compor esse cená-

rio, lá está no primeiro parágrafo a mais importante Versatzstück – a escrivaninha –, e na última 

linha não há como negar, principalmente a partir das reflexões a respeito do F5, a autorreferên-

cia à criatividade literária na ausência esticada do outro, esse daímon humorado.257 Apesar 

dessa relação conflituosa, permeada talvez de ciúmes, essa dupla é tão amarrada entre si que 

não há espaço para terceiros: nem para a moça destinatária da carta nem para qualquer terceiro, 

que nunca entenderia o objeto da disputa, esse “isso” não comunicável e, ainda assim, suporte 

de uma comunhão tão estreita quanto a dos personagens do F2.258 E essa conexão textual que 

fazemos entre um trecho riscado aqui, mas não lá, também se opera de modo inverso: o texto 

 
255  São os famosos Er-Aphorismen, última reencarnação dos Zürauer Aphorismen dos cadernos in-oitavo de 1917-

1918. Eles se encontram no 12o caderno in-quarto (v. KAFKA, 2008d: 173ss.). Não custa lembrar que no próprio 

K20 serão anotados oito textos aforísticos, depois anexados ao Zettel-Konvolut de 1918, isto é, ao Konvolut de 

pequenas notas que Kafka compõe pescando os aforismos dos OH.  
256 Atente-se: o começo da escrita – se esse temido trabalho de F5 é, afinal de contas, um literário – é um abandono; 

logo, uma fantasia de concepção (extra)maternal. V. sobre isso o famoso dito kafkiano a respeito de O Veredito: é 

“como um parto genuíno, [que] saiu de mim cobert[o] de imundície e muco” (KAFKA, 2014a: 301). Lembremos 

também que pátria e Heimat são ambos substantivos femininos. 
257 Sobre o termo daímon para qualificar a inspiração literária, inspiramo-nos no amigo Doppelgänger da anotação 

diarística de 30 de julho de 1917: “Um imprestável. Um amigo? Se tento tornar presente o que tem ele de seu, 

sobra apenas, mas num juízo muito favorável, a sua voz um tanto mais grave do que a minha. Se eu exclamo 

‘Salvo’, melhor dizendo, se eu fosse Robinson e exclamasse ‘Salvo’, ele repetiria com a sua voz mais grave. Se 

eu fosse Corah [v. Números 16] e exclamasse ‘Perdido’, ele lá estaria, com a sua voz mais grave, para repetir. A 

prazo torna-se fatigante andar sempre com este contrabaixo. Ele, de resto, não o faz alegremente, repete apenas 

porque tem de o fazer e não sabe fazer mais nada. Por vezes, nas minhas férias, quando tenho tempo para me 

dedicar a estes assuntos pessoais, peço-lhe conselhos, debaixo da pérgola, por exemplo, sobre a maneira de me 

livrar dele” (KAFKA, 2014a: 503). Relação ambígua com essa voz infernal, tendo pouco do conforto socrático 

com seu guia.  
258 No F2: ich war völlig ihrer Meinung, die Einigkeit [war] herzbeklemmend; aqui no F6, [wir sind] völlig einig. 

São termos muito similares para ignorarmos sua conexão. O verbo auseinanderspringen, que traduzimos por “re-

bentar num salto”, resgata o Sprung do F3, em que se falava também da relação de amizade.   
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não riscado aqui (“Você, moleque”) aparece escondido sob a rasura no F4 (“Seu moleque estú-

pido”).  

 

b. F7 a F16 

 

Loving you is like loving the dead. 

(Type O Negative, Black No. 1) 

 

Já na primeira linha do F7 deve ter chamado a atenção o fato de que se trata de uma 

katábasis a um cenário do OH1, a tumba.259 O inventário de elementos, porém, continua carre-

gando detalhes anteriores: os caixões-cama e a escrivaninha são itens do quarto do F6. Aqui na 

campa, como era de se esperar, também há um habitante escritor: o senhor de Poiton é uma 

figura corpulenta como um Goethe260, mas retratada pelo narrador na interrupção melancólica 

da escrita. E apesar do olhar declinado e do aspecto confuso, sua imponência é evidente: o gato, 

por exemplo, salta biblicamente do seu seio.261  

O cerne da narrativa, porém, é a relação e o passeio de duas – eis o esquema binário 

novamente – personagens: o narrador, curioso como o garoto do F4, e a moça judia, cuja apa-

rência de velha retoma a estranha diferença de idade entre os amigos do mesmo fragmento.262 

Para a criada do Herr de Poiton, ocupada num gesto vazio de limpeza – afinal, o texto deixa 

claro que não há o que varrer –, esse que encontra é uma espécie de messias: 1) alguém muito 

esperado (v. o salmódico Bleib o bleib, wie habe ich mich nach Dir gesehnt) e 2) talvez esse 

alguém que trará ordem, ou seja, mais limpeza.263 Os dois, ligados por gestos eróticos – de 

 
259 Seria bom relembrar que, em julho de 1920, Kafka sai à procura do túmulo do irmão de Milena num cemitério 

praguense. O fato é relatado primeiramente na carta de 12 de julho, como uma tentativa não efetuada (KAFKA, 

2018: 86), depois na carta de 19 de julho, como tentativa frustrada (KAFKA, 2018: 103), ainda na missiva de 27 

do mesmo mês, como busca (malsucedida) em “círculos cada vez maiores e, finalmente, gigantescos” (KAFKA, 

2018: 116), até o comunicado final do dia 29: “Ontem, encontrei o túmulo” (KAFKA, 2018: 119). [A figura do 

círculo, que surge já nesse F7, vai se tornar depois uma importante recorrência, como veremos.] 
260 V. Kafka (2014a: 230): “A bonita silhueta de Goethe de corpo inteiro. Impressão complementar de repulsa ao 

contemplar este corpo humano perfeito, pois é impossível imaginar que esta perfeição seja superada”. 
261 A passagem aus dem Schooß des Herrn emporgesprungen é letra de tonalidades bíblicas. 
262 Quem seria essa moça judia? Uma substituta de Felice Bauer, a noiva abandonada que reaparece no F15? Ou 

quem sabe de Julie Wohrycek, a segunda noiva recém-abandonada? Ou quem sabe ainda de Staša Jílovská ou 

Jarmila Reiner, duas amigas de escola de Milena, as quais Kafka caracteriza inúmeras vezes como criaturas infer-

nais com detalhes fúnebres? Exemplos: 1) “o que ela [i.e. Staša] faz é estender os braços para ti a partir do seu 

túmulo” (KAFKA, 2018: 91); 2) “Reconheci logo a J. [= Jarmila], apesar de quase não se parecer com a fotografia 

e não se parecer minimamente contigo, talvez ela só seja mesmo parecida com a morte” (KAFKA, 2018: 160) e 

3) “Em certo sentido, [Jarmila] fez-me lembrar a Staša, quando falam de ti, ambas estão no Inferno e falam cansa-

das de ti, que estás viva” (KAFKA, 2018: 161). 
263 Milena, que Kafka (2018: 126) conta “entre os salvadores” em missiva de 31 de julho, é a responsável por sua 

salvação na estação de Gmünd, quando da primeira passagem kafkiana por lá (no dia 4 de julho). Preso na estação 

intermediária entre a Viena da qual vinha e a Praga para a qual voltava após meses de estadia em Merano, o viajante 

teria sido liberado pela intercessão (a distância!) da correspondente. Essa fábula romântica do primeiro amor pos-

sui, curiosamente, vários detalhes que remetem ligeiramente a F7, sendo esse o porquê da nossa nota: 1) a “pequena 

comédia” que tem de desempenhar com o inspetor da estação (KAFKA, 2018: 73), 2) a atuação messiânica de 
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braços dados, apertados estreitamente, enlaçados –, andam por essa estranha tumba: a continu-

ação de um quarto, com aspectos de labirinto (caminho principal, caminho lateral) e de adega, 

onde ainda corre um rio e a luz crepuscular foca os andarilhos num círculo. O destino da cami-

nhada é o fúnebre leito da jovem, lugar de acontecimentos eróticos, como a deposição do lenço 

e a massagem dos cabelos. Lá, porém, ficamos sabendo que nosso Odisseu procura seu Tirésias, 

sem sucesso, uma vez que a escrita se interrompe mediis in rebus.  

A tumba, como vimos, dá continuidade à escavação do F1, mas é também uma retomada 

pontual do texto sobre o Guarda da tumba. No OH1, o texto tratava de um capricho inicial do 

príncipe, que ao longo da peça se torna uma solução de segurança institucional, qual seja, a 

instalação de um segundo guarda, não mais – como o primeiro – na entrada do parque, mas no 

próprio mausoléu. O desenrolar da história, entre entradas escritas, riscadas e re-escritas, acaba 

por confundir os dois personagens num só264, de modo que numa segunda versão o próprio 

guarda da tumba é entrevistado por seu senhor e conta, enfim, suas noites de diálogo e disputa 

com os mortos. Pouco se retoma expressamente desse texto no F7; alguns detalhes são, entre-

tanto, empréstimo possível: além do 1) cenário, pequenos detalhes como 2) as cãs do senhor de 

Poiton, antes pertencentes ao velho guarda, e 3) a moça judia, substituta de sua filha (KAFKA, 

2006a: 31). Mais tarde, porém, veremos outras pontuais referências, como p.ex. a própria figura 

do Wächter e de seu leito de descanso (Ruhebett) logo no F19.265 O importante é constatar esse 

horizonte em comum aos inícios do OH1 e do K20.266  

As entradas coincidem com o início do suporte, mas muito mais frequentemente o início 

do texto coincide com uma entrada literal. Assim acontece com o F8, em cuja primeira linha 

avistamos o insistente narrador em primeira pessoa adentrar um prédio – ou talvez uma casa – 

através de uma portinhola. O espaço então descrito resgata muito sutilmente a tumba anterior – 

a adega dá lugar a um corredor abobadado, o riacho se torna um jardim –, assim como o senhor 

de Poiton reaparece sub specie ianitoris. Sua postura melancólica – olhar para o fundo, para 

 
Milena – “já tu puseste tudo em ordem” (KAFKA, 2018: 74) –, bem como 3) a interpelação salmódica “Fica 

sempre junto de mim [Bleib immer bei mir]!” (KAFKA, 2013: 206; 2018: 74). Aproximações... 
264 Comparar, p. ex., a 1a versão (KAFKA, 2006a: 35), em que o fantasma do duque diz ao guarda: “E agora eu 

ordeno, abra o portão do do nosso parque” – com as passagens posteriores em Kafka (2006a: 68; 84): 1o) quando 

vê o guarda, diz o príncipe: “O guarda da tumba!”; 2o) depois, este confessa a seu senhor: “Há trinta anos eu o 

sirvo como guarda da tumba”.  
265 O guarda (Wächter/ Wache) aparecerá ainda em F34, F59, F124, F128 e F134. 
266 Se uma aproximação literária nos é permitida, gostaríamos de apontar para a coincidência entre a “vigília fúne-

bre” de Telifrão no livro II de Apuleio (2020: 93) e a própria vigília do guarda da tumba. Levando em consideração 

a óbvia diferença entre a sátira menipéia e o drama kafkiano, ainda assim é curiosa a necessidade, em ambos os 

textos, de se recorrer a vivos cujo trabalho é cuidar dos mortos: num caso, impedir que sejam violados pelas bruxas 

da Tessália, sedentas por defuntos; no outro, impedir que violem a própria passagem da morte. Além disso, a 

conversa e a luta entre guarda e antepassados têm um quê de cômico-grotesco e faz lembrar também outro herdeiro 

da sátira menipeia: o conto Bobók, de Dostoiévski (2005). Outra coincidência: um dos fetiches do narrador Lúcio 

é justamente “a suave abundância [de] cabelos” (KAFKA, 1992a: 229): “[i]nútil falar do resto, quando a cabeleira 

foi sempre o meu único interesse” (APULEIO, 2020: 77). 
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debaixo da mesa – se transfere para o gesto da testa apoiada na mão, e o escritor se metamor-

foseia no leitor.267 A imagem da cidadezinha italiana – note-se que o adjetivo pátrio é riscado e 

depois restabelecido (v. KAFKA, 1992b: 255) – compõe a primeira descrição de paisagem do 

K20 e prefigura o cartão-postal do F23.268 Aqui, porém, ela não é uma posse do narrador, mas 

antes um ato provocador das crianças do segundo andar. 

Por semelhança figurativa – segundo também é o número do quarto do amigo no F6 –, o 

texto seguinte resgata o anterior esquema binário de conflito. A pequena briga – lembre-se do 

trecho riscado do mesmo F6, no qual se fala de uma disputa tão mesquinha (kleinlich), tão 

pequena que seria necessária uma grande proximidade ao objeto de disputa para que este fosse 

notado – como dizíamos, a briga tem como razão um binóculo, justamente um instrumento para 

aproximar (apequenando) o distante.269 O narrador, dono do aparelho, faz questão de revisitar 

a ocasião e a rua em que ele lhe foi tomado e levado embora (fortgenommen), como o cachorro 

arrastado pela cidade (fortgezogen) no F5 e o amigo-daímon afastado de casa (fortgegangen) 

no F6. A se levar em consideração o caráter autorremissivo desses dois últimos textos, bem 

como os nomes autorreferenciais dos disputantes – Karl é o amigo, como o protagonista do 

Desaparecido, Josef é o narrador, como o herói do Processo –, esse roubo poderia ser roubo do 

próprio arroubo: a inspiração vem como presente e vai como presa.270 

“Ele” é também personagem do F10, mas aqui já percebemos certa derrapagem da fór-

mula binária: não há mais “eu” a que se contrapõe, tão somente um man (“a gente”, “você” no 

sentido de todos ou qualquer um). Como Herr de Poiton, trata-se de uma figura com presença 

corporal: “muito forte”. Esse ser pronominal, por um lado, toma feitios de bicho selvagem numa 

atmosfera crepuscular (como aquela da tumba no F7), mas por outro tem olhos de gente, olhos 

bêbedos de gente sofrida. Para além dos ecos pessoais que a passagem sobre as injustiças po-

deria ter – o trecho, afinal, parece uma anotação dos cadernos diarísticos –, é notável a questão 

da idade já abordada anteriormente: o protagonista é menos velho do que parece, assemelhando-

se ao conhecido do F4 e à moça-idosa do referido F7.  

Como em F10, assim em F11 percebemos também certa fraquejada da pena, a hesitação 

de uma criatividade à deriva. Se, no texto anterior, o protagonista ganha caráter ambíguo, aqui 

 
267 Para além da figura oculta do guarda da tumba por trás do senhor de Poiton, há no F8 a remissão a outro guarda, 

ou melhor, outro porteiro kafkiano: aquele que está estacionado diante da lei. Continuidades.   
268 Atente-se para que, no início de sua vida adulta, Kafka havia cumprido com o script da cultura alemã e visitado 

a Itália. Como se sabe, o país é, desde pelo menos o século XVIII, o destino do jovem europeu em Bildungsreise 

– viagem cujo grande expoente foi, no contexto teutônico, a pessoa de Goethe. Seria coincidência que o mesmo 

adjetivo – imponente, mächtig – seja usado no fragmento anterior para referir o escritor de corpo goethiano e, aqui, 

a sublime queda d’água desse quadro paisagístico?  
269 Não é evidente, leitor, o retrabalho autofagocitante da própria escrita? Como considerar um texto sem o outro? 

Como também considerar um texto sem o que dele é riscado? Aí se escondem as afinidades.  
270 Seria possível também aproximar esse binóculo, que é de teatro (Operngucker), do Teatro de Oklahoma, aonde 

Karl Roßmann foi para buscar trabalho?  
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o próprio tema e o gênero textual são incertos: fala-se da visita fluvial dos sonhos, com os quais 

é possível manter uma conversa. O cenário recicla, decerto, algum material anterior – rio com 

cais, túmulo e tarde de outono dizem respeito aos F2, F7 e F10 –, mas esses vínculos são muito 

frouxos e as abundantes interrogações são, contextualmente, bastante singulares.  

O F12 dá outro salto temático e genérico – mais um indício de intermitência no processo 

de escrita.271 É o primeiro fragmento que não narra em primeira ou terceira pessoa, mas tão 

somente interpela uma segunda, que – como os protagonistas dos F6 e F8 – estão à porta na 

entrada do texto. Aqui, porém, há hesitação por parte da personagem; quando por fim, após o 

imperativo, adentra o recinto, vê-se uma cena congelada: dois homens, uma mesa tosca, uma 

conversa e o terceiro que advém. Essa mesma constelação figural será em breve retomada no 

F16. 

O texto seguinte resgata o esquema binário do conflito, mas aqui na forma de um jogo 

(infantil, dir-se-ia).272 Atacantes de olhos blindados, que precisam ser tocados no braço pelos 

defensores.273 Do time mais raro dos que defendem, o narrador observa um, o mais talentoso – 

zuschauen é o verbo tanto aqui quanto lá no F4, onde o ato incomoda o conhecido e motiva o 

xingamento. O melhor é, ironicamente, um manco e – como vemos no trecho riscado – um 

parente do bicho-bêbado do F10: ambos são desajeitados (schwerfällig). O parentesco se es-

tende também ao olhar, ainda que por contraste: se aquele tem olhos turvos e distraídos, este 

tem calma – diríamos também: precisão – nos olhos pálidos. A atenção conferida a essa parte 

do rosto – isto é, a fórmula – é o que filia os fragmentos, e não a coincidência de conteúdo. 

Os F14 e F15 se relacionam como F12 e F16: são expansões de um núcleo verbal semi-

redigido. Trata-se aqui, muito provavelmente, de uma passagem autobiográfica: a referente 

imediata dos fragmentos poderia ser Milena – a quem Kafka escrevia contemporaneamente –, 

 
271 Será que poderíamos localizar entre esses fragmentos uma daquelas unidades de escrita sobre as quais Schille-

meit (1992c) diz que, especificamente no intervalo dos F1 a F21, seriam no número de quatro a cinco? Esses saltos 

temático-genéricos são demasiado singulares para pressupormos a redação de uma sentada. Pelo contrário, pare-

cem implicar aquele afastamento provocado pela passagem do dia (e do seu daímon específico). 
272 Kafka é um autor muito afeito à infância. No K20, como vimos no F4 e como veremos mais tantas vezes, essa 

faixa etária – que se estende no alemão Jugend até a adolescência – tem sua importância. Aproveitando o ensejo, 

lembremos que, segundo Schillemeit (1992c), a redação de F1 a F23 teria acontecido entre os dias 21 (ou 22) e 25 

de agosto de 1920. Numa carta a Milena de 31 do mesmo mês, Kafka (2013: 236; 2018: 173) refere outro jogo 

infantil, revelando certa afinidade contemporânea entre a correspondência e a literatura: “Voltei a ler a tua carta 

outra vez e retiro o ‘horrivelmente’, há muita coisa que falta nela e muita coisa que está a mais, é, portanto, sim-

plesmente ‘arguta’ [‘klug’]. Também é muito difícil para as pessoas jogar à ‘apanhada’ com fantasmas [mit Ges-

penstern ‘Fangen’ spielen]”. [Epistolografia como pique-pega fantasmático!] E mesmo antes, em carta de 10 de 

junho, a caracterização da relação amorosa faz-se também por referência ao pique-pega: “Estamos a brincar ao 

škatule škatule hejbejte se, eu esgueiro-me à sombra de uma árvore para a outra, estou a meio do caminho, a Milena 

grita-me, chama-me a atenção para os perigos, quer infundir-me coragem, fica apavorada com a incerteza dos 

meus passos, recorda-me (a mim!) como o jogo é sério” (KAFKA, 2018: 46).  
273 Braços, mãos, olhos, rostos são partes do corpo para as quais a literatura kafkiana desenvolveu especial atenção. 

Sobre isso, v. o extenso estudo de Hartmut Binder (1976), especialmente capítulos 4 e 6 da parte II. Lembremos 

dos olhos bêbedos do F10 e da dança dos braços entre narrador e moça no F7. 
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mas em F15 deve ser decerto Felice Bauer.274 F14, que principia duas vezes sem sucesso, re-

toma do F13 a figura do estar à espreita (lauern), atitude tipicamente animalesca: lá é a dos 

defensores “selvagens” da brincadeira anterior, aqui porém é estendida num sentido impróprio. 

Isso porque normalmente o animal – ou o caçador, ou ainda o bandoleiro, aos quais também se 

aplicaria adequadamente o verbo – espreitaria para ir de encontro, não para escapar do encon-

tro.275 A essa ambígua situação corresponde o desenvolvimento do texto no F15, no qual a voz 

em 1a pessoa – aqui em diálogo com um ausente interlocutor276 – descreve a sua relação com a 

amada abandonada na típica estrutura suspensiva kafkiana: uma comparação resgatando e anu-

lando a anterior.277 Façamos o raio-X: 1) a moça é cercada por um círculo de gente armada com 

lanças viradas para fora → ele se aproxima e se fere; 2) além disso, ele é cercado por outro 

grupo com lanças viradas para dentro → a tentativa de se aproximar da moça implica essa 

primeira ferida e, naturalmente, um recuo; 3) entretanto, um outro se aproxima sem dificuldades 

→ resta-lhe o papel de diáfano, de medium do beijo alheio, de observador indiferente.278 

A imagem circular das armas – o círculo depois vai se tornar uma figura recorrente, ve-

remos279 – possui uma particular pré-figuração. Aparece na carta de 13 de agosto de 1920 a 

Milena, na qual Kafka aborda justamente a questão do casamento da moça (não judia!) com E. 

Pollak, sua indissolubilidade e a infeliz conclusão de que nunca haverá futuro para sua relação 

com ela:  

 

 
274 Fala nesse sentido o fato de que um outro invade a relação e é bem-sucedido na corte. Como escreve o próprio 

Kafka (2018: 20) em carta de início de maio de 1920 a respeito dos seus três noivados, “[a] primeira possibilidade 

[de casamento] está definitivamente encerrada (já há um novo casamento e também um rapazinho, ao que me 

disseram)”. Trata-se, obviamente, de Felice.  
275 Espreita sem encontro é como limiar sem passagem: perversão kafkiana (v. DE FARIA, 2011).  
276 Falamos já uma vez, no comentário à tese de Schütterle (2002) e também em nossa exposição sobre a fórmula, 

acerca desses diálogos, abundantes principalmente nos últimos cadernos in-oitavo. Há as famosas entrevistas de 

Graco e de Rotpeter no OH4. Contemporaneamente, ou mais precisamente entre os dias 4 e 7 de agosto de 1917, 

aparecem também no QH11 (v. KAKFA, 2014a: 506-508), especificamente na forma do diálogo entre A e B (com 

o qual topamos no K20, p.ex., no F67). Entretanto, o antecedente nobre do F15 é o solitário Q&A na entrada de 

março de 1914, constante do início do QH7, em que Kafka (2014a: 308-311) pesa prós e contras na (in)decisão 

por Felice ou pelo celibato literário. Queira o leitor consultar o texto, que aqui não citamos por conta de sua 

dimensão.  
277 Esse tópico é abordado por Ulrich Stadler (2007) na sua interpretação da Muralha da China. Ele discorre sobre 

as três comparações mobilizadas pelo autor do relato, uma das quais é a Mensagem imperial, e sua estrutura re-

missiva infinita: algo não se explica, usa-se uma imagem, ela não dá conta, recorre-se a outra, esta também é 

inoperante, precisa-se de mais uma, e assim em diante. No seu artigo, Stadler (2007) aproxima a literatura kafkiana 

da poesia universal progressiva dos pré-românticos de Iena. Não queremos avaliar a relevância da tese – ainda 

mais quando se toma como base de prova não o próprio texto manuscrito, mas exclusivamente o Textband da KKA 

–, mas gostaríamos de ressaltar esse efeito (por nós intitulado) de suspensão progressiva. É uma fórmula universal 

de Kafka, uma vez que aparece em inúmeras fases da sua escrita. O Processo, por exemplo, é calcado inteiramente 

sobre esse recurso. Aliás, talvez esse (nosso) termo nada mais seja do que uma metamorfose do processo arrastado 

de Gerhard Neumann (2013).   
278 Sobre a equivalência entre ar e diáfano, i.e. o meio transparente, transmissor das sensações, v. De anima II, 

419a de Aristóteles (2013). Atente-se ainda: o observador indiferente é tudo menos um voyeur.  
279 Até aqui só tem um antecedente: o foco circular da luz sobre os protagonistas na tumba do F7.  
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Esta verdade é absoluta, inabalável, a coluna em que assenta o mundo e, no entanto, 

confesso que, no que sinto [só no que sinto, a verdade, essa, permanece, permanece 

absolutamente. Sabes, quando quero escrever alguma coisa como o que vem a seguir, 

as espadas, cujas pontas me cercam formando uma coroa [Schwerter, deren Spitzen 

im Kranz mich umgeben], aproximam-se logo do corpo, é a tortura mais completa; 

quando começam a arranhar-me, não estou a falar de cortar, quando, portanto, elas 

começam simplesmente a arranhar-me, é logo tão terrível que eu denuncio de imediato 

tudo com o primeiro grito, tu, eu, tudo.], confesso, portanto, só nestas condições, que 

uma tal correspondência sobre estas coisas me parece, no que sinto (repito, pela minha 

vida: só no que sinto), como se vivesse algures na África Central e tivesse lá vivido 

toda a minha vida e estivesse a comunicar-te as minhas opiniões inabaláveis sobre a 

próxima constelação política, a ti que vives na Europa, no meio da Europa. Mas é só 

uma comparação, uma comparação idiota, desajeitada, errada, sentimental, lastimá-

vel, propositalmente cega, nada mais, por favor, ó espadas! (KAFKA, 2013: 307; 

2018: 158)280 

 

Sintaxe tortuosa, torturada, que espelha os movimentos do corpo kafkiano a desviar dos 

arranhões. O passo é importante, porque poderia perturbar a datação proposta por Schillemeit 

(1992c) para o início do K20. A partir da carta de 26 de agosto, na qual o autor tcheco comenta 

sua retomada da vida de manobras – i.e. a dinâmica temporal apropriada à escrita literária – nos 

dias anteriores (v. KAFKA, 2018: 167), o crítico tinha dado o fim de semana de 21 e 22 de 

agosto como terminus a quo da redação do Konvolut. A coincidência da passagem supracitada 

com o F15 – um critério do qual o editor faz frequente uso para datar grande parte desses textos, 

curiosamente não nesse caso – indicaria que: ou a escrita começou em princípios de agosto, ou 

a presente imagem bélica imprimiu-se fortemente na memória de Kafka, uma vez que não há 

vestígios de que essa carta de 13/08/1920 tenha sido guardada em cópia.281  

Sem qualquer tipo de conexão, a escrita reinicia-se no F16 com o desenvolvimento – ao 

modo de um círculo concêntrico mais exterior talvez – da cena antes esboçada no F12: dois 

homens, uma mesa tosca e uma conversa que, dessa vez, acontece com a inclusão do terceiro 

(agora, o narrador). Um dos homens é uma espécie de superação do senhor de Poiton: ao passo 

que este se curva sobre o próprio corpo e usa a mão esquerda para brincar com a corrente, aquele 

se conserva bem (ereto)282 e possui a mão esquerda fixa num gesto duro. O companheiro de 

 
280 Na imagem do conflito, Kafka plasma seu triângulo amoroso com o casal Pollak. Em diversas passagens das 

cartas a Milena, isso se evidencia. Citamos dois exemplos: 1) em 8 de julho, numa carta sobre a dupla traição (a 

do amigo, a da esposa) e as possibilidades de uma vida juntos, escreve Kafka (2018: 81): “tornamo-nos já no 

presente na cena para os combates do futuro, como é que o chão revolvido pode sustentar a casa do futuro?”; e 2) 

em 19 de julho, mencionando uma outra perspectiva da situação: “eu não estou a lutar por ti com o teu marido, a 

luta só tem lugar dentro de ti; se a decisão dependesse de uma luta entre mim e o teu marido, tudo estaria decidido 

há muito” (KAFKA, 2018: 98). [Sobre essa resolução, note-se que ela pende favoravelmente para o opositor: “ele 

assusta-me, é-me muito superior” (KAFKA, 2018: 55).] 
281 Não é o caso de uma outra carta, de princípios de outubro do mesmo ano, cuja (primeira) versão pode ser 

encontrada ipsis litteris como F133 no K20 (KAFKA,1992a: 342; 2018: 199). Curiosamente, trata-se lá também 

de uma imagem circular! Sobre isso, comentaremos mais adiante. 
282 sich sehr aufrecht halten, escreve Kafka (1992a: 235), o que significa nesse contexto: conservar-se em boa 

forma, apesar da idade, portanto ereto (aufrecht) – e não curvado (krumm, gekrümmt).  



183 

mesa, por sua vez, é herdeiro do bicho-bêbado do F10: velho homem, muito forte. São dois 

amigos e, portanto, incluem-se no rol dos textos compostos a partir da fórmula binária.283  

 

c. F17 a F21 

 

O F17 é mais um que recorre ao mesmo esquema: narrador e sua companheira (amiga? 

irmã?) Marie formam o par protagonista. O fragmento começa, como F6 e F12, mas especial-

mente como F8, com uma pequena porta, que é atravessada e dá num jardim. Mas aqui não há 

porteiro; nesse mundo liliputiano, há somente um anfitrião e seu criado – contrapeso da dupla 

principal. Vamos resumir esquematicamente os pontos mais relevantes para podermos seguir 

adiante.  

1) Permanece o interesse em pôr crianças em cena, aqui ainda mais infantis – Marie, p.ex., 

provoca o irmão preso na portinhola. A questão da idade também volta a aparecer: como nos 

F4, F7 e F10, cujos protagonistas parecem mais ou menos velhos do que são, o narrador não 

tem certeza nem sobre sua idade nem sobre a da irmã. Eram ambos jovens, e pelo menos Marie 

fazia sua entrada na grande sociedade. Trata-se, portanto, de uma iniciação à vida aristocrática. 

Guardemos essa dupla imagem – kleines Kind, große Gesellschaft – porque em breve sofrerá 

uma metamorfose.  

2) Outro detalhe importante é a recepção pelo anfitrião: quando percebem, já estão sendo 

observados há algum tempo. O gesto de um olhar observador – aqui o verbo é zugesehen – 

aparece também em fragmentos anteriores: na observação dos narradores do F4 (Zuschauen) e 

do F13 (zugeschaut) e na atitude indiferente do interlocutor principal do F15 (zugesehn). Outro 

elemento gestual se repete na atenção que o protagonista dá à passagem do criado, pois a com-

binação mão direita levantada + esquerda mantida na cintura redispõe o corpo do senhor de 

Poiton, do F7: mão direita suspensa no momento da escrita + a esquerda brincando no colete.284 

3) À propos suspensão, gostaríamos por último de chamar a atenção para o trecho riscado 

no meio do fragmento, com o convite do anfitrião. É exatamente o mesmo passo que aparece 

quase ao fim do texto. É uma singeleza, mas revela, na estática imagem tipográfica, a dinâmica 

 
283 Poderíamos ainda apontar uma conexão distante entre esse F16 e um fragmento do OH2: “Um erro. Não era 

minha porta lá em cima no longo corredor que eu abrira. ‘Um erro’ eu disse e quis logo sair. Então vi o morador, 

um esguio homem imberbe, de boca bem fechada, sentado numa mesinha vazia sobre a qual havia somente uma 

lâmpada a óleo,” (KAFKA, 2006b: 120). A constelação de homem + mesa + lâmpada a óleo é comum aos dois 

textos (e a outros tantos no K20, veremos). Fruto da releitura, nos meses anteriores, dos OH no contexto da publi-

cação do Médico rural? 
284 Podemos acrescentar a esse rol de gestos a curiosa posição final do anfitrião: sempre um passo adiante, mas 

semivertido para seus hóspedes.  
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da escrita: ao se perceber muito adiantada, esta recua, se reformula e depois reaproveita material 

já assentado.285  

Ao F17 segue um fragmento de que pouco nos restou: sua parte final. Apontam para isso 

dois fatos: o texto começa com um verbo em minúscula e sem sujeito, além disso, está no início 

de um fólio seccionado ao meio (SCHILLEMEIT, 1992c: 72).286 Daí que o editor Schillemeit 

(1992c: 92) garanta que há manifesta perda de material anteriormente a F18, “decerto texto 

descartado por Kafka”. A hipótese da perda – não necessariamente a do descarte – tem alta 

probabilidade e, se for estendida a outros casos semelhantes, implicaria o sumiço de mais textos: 

p.ex. ou entre F9 e F10 (já que F10 é o início de um fólio seccionado) ou entre F12 e F13 (já 

que F12 está em pé de página desse mesmo fólio), e ainda antes ou após o F17 (que também 

preenche um fólio partido). A nós – que, além de traduzirmos a partir de uma edição, não temos 

acesso aos manuscritos – essas questões são de menor valia; basta anotá-las – e juntamente com 

essa anotação apontar que, no palco do F18, há um senhor doente do peito.  

O senhor já aparecera no F7 – de Poiton era seu nome –, o peito também, no F2, como o 

objeto oprimido pela unidade (de origem chinesa!) da assembleia política. O doente, por sua 

vez, está no centro desse outro fragmento inspirado pela Construção da Muralha da China, o 

F19; afinal de contas, o rei – que não está doente, mas age como um287 – deita-se em seu leito 

(Ruhebett), assim como o atual imperador da China, “ser humano como nós, jaz à nossa seme-

lhança sobre seu leito [Ruhebett]” (KAFKA, 2008a: 72) ou o imperador da lenda envia “de seu 

leito de morte [Sterbebett] uma mensagem” (KAFKA, 2008a: 76).288 Quem vê esse personagem 

é o narrador em 1a pessoa, o (sempre!) observador situado na entrada do texto junto à porta – 

eis mais um fragmento com espaços autorreferenciais! – e, posteriormente, recolhido num canto 

do salão. Outras – sutis ou não tão sutis – conexões com fragmentos anteriores incluem, prin-

cipalmente no início: 1) a repetição do advérbio äußerst (extremamente) para qualificar a porta 

 
285 De modo que riscar o risco, como faz universalmente a KKA, é apagar a história do texto e sua marca principal: 

a incompletude. É se cegar para a essencial condição manuscrita: tentativa arriscada. Por que então se dar títulos 

tão falsos como p.ex. escritos “na versão dos manuscritos”?   
286 Fólio seccionado ao meio (ou meio fólio) traduz Halbbogen. Temos de lembrar que, nessa parte inicial do K20, 

Kafka escreve in folio, isto é, dobra a folha de papel ao meio, fazendo de duas, quatro páginas. Quando secciona 

o fólio, restam duas metades menores, cada uma com duas páginas pequenas. Daí deduzimos duas possíveis saídas: 

1) se uma metade é redigida assim como F18 (i.e. com texto que “principia” no meio da frase), isso implica neces-

sariamente material constante na outra metade (perdida); 2) se, porém, começo de página e começo de texto se 

confundem, isso não implica que a outra (metade de) folha esteja vazia. Pode estar a) preenchida de texto e presente 

no Konvolut, bem como b) preenchida e perdida (ou descartada). No restante do parágrafo acima, veremos exem-

plos dessa segunda saída.  
287 Novamente a dinâmica do ser/ parecer, antes referida à idade. 
288 Como já mencionamos antes, Ruhebett é o espaço do palco que é ocupado pelo guarda da tumba no drama 

kafkiano (v. p.ex. KAFKA, 2006a: 19). No OH1, trata-se também de um velho doente, alguém cujo estertor 

(Röcheln) impede até de articular palavras. Veja-se, assim, que as figuras são carregadas através dos suportes e 

das entradas, morrendo aqui, renascendo lá, assumindo agora certos aspectos, depois outros somente. 
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baixa no F17 e a freira ágil daqui;289 2) o resgate dos travesseiros, no caixão-cama da moça 

judia de F7 e aqui no leito régio; 3) a retomada do coração, sede de dores em F18 e de incômo-

dos aqui; 4) a refiguração da entrada do par de crianças no mundo liliputiano de F17 – einer 

hinter dem andern hineinkriechen – na entrada do casal de príncipes no grande salão régio – 

sich bückend einer hinter dem andern;290 5) o esquema binário: na primeira cena, rei com freira; 

na segunda, príncipe com princesa.291 

O cerne da história é a recusa do genro em cumprir a tarefa prometida ao sogro antes do 

casamento. Não se sabe exatamente do que se trata – como a mensagem imperial sussurrada a 

seu portador –, mas envolve um serviço de guerra: seria a proteção contra um ataque estran-

geiro, como o dos nômades vindos do norte em Uma folha antiga da China? É o que parece 

indicar a abrupta chegada de um guarda – mais um! –, à qual se segue a mudança de indumen-

tária e um retorno infante do mundo exterior. De lá, dessas vertiginosas alturas onde há um ar 

irrespirável, um barulho insuportável e até mesmo olhos vigilantes, voltados ao herói, o príncipe 

volta esgotado, adentra o recinto – onde pouco antes agregara um pequeno grupo, kleine 

Gesellschaft292 – como um peso morto, desfalecido sobre o tapete. É como o guarda da tumba 

após suas lutas noturnas com os gigantescos mortos-vivos, pois também ele resta deitado e não 

pode falar por lhe faltar o ar: “eu, porém, preciso ainda ficar deitado por uma hora antes de 

tomar fôlego de verdade” (KAFKA, 2006a: 111).293 

Após a recusa principesca, que mais do que uma ofensa talvez traga o fim ao reinado, 

Kafka redige um fragmento apagado do volume de textos da KKA. É uma linha, devolvida em 

nossa tradução a seu local original, com duas imagens: as flautas e o homem escuro. Apesar de 

parecer completamente deslocado, o fragmento A anuncia a figura do negro (Neger) do F20, o 

qual constava do elenco original na aparente função de criado – como seus irmãos dos F7, F17 

e F19 –, mas desaparece com o risco manuscrito. O cenário de F20 – na sequência da inspiração 

 
289 Veja-se que a construção é muito similar e a similaridade, muito próxima: “Es war ein äußerst niedriges 

Türchen” (KAFKA, 1992a: 236); “eine zarte junge äußerst bewegliche Nonne war” (KAFKA, 1992a: 238). 
290 Na tradução: “um [...] engatinhar atrás do outro” e “um atrás do outro inclinando-se”. Não custa lembrar que o 

ato de se inclinar (sich bücken) tem um antepassado nobre: é o homem do campo diante da lei, que “se inclina 

para olhar o interior através da porta” (KAFKA, 2017: 27). O que implica que a porta da lei, se não estreita como 

o buraco da agulha, é pelo menos baixa. Inclinar-se é o que faz também o visitante dos mortos no F7 diante de 

Herr de Poiton: “fiz uma reverência [verbeugte mich]” (KAFKA, 1992a: 228). 
291 Excluídos desse esquema ficam, naturalmente, o narrador e o criado, o qual, por sua vez, é empréstimo do F17. 

Como se patenteia, F7 e F17 são fontes diretas do F19. Do F7 importam-se ainda 1) a caracterização do uniforme 

do príncipe como quase cômico; afinal, na tumba encena-se uma comédia (v. KAFKA, 1992a: 227); e 2) o gesto 

de entrada do casal, agarrado pelo braço, como a moça judia e o visitante (v. KAFKA, 1992a: 228).  
292 V. o que afirmamos sobre essa imagem no comentário ao F17, ponto 1. 
293 Falamos em nota anterior a respeito da grotesca comicidade da luta com os antepassados. O guarda, afinal, luta 

“só com os pés deles” (KAFKA, 2006a: 107), sendo às vezes levantado pelo duque às alturas e, dessa forma, tendo 

de lutar “só com os punhos, ou antes só com a respiração” (KAFKA, 2006a: 108), enquanto os outros rasgam sua 

calça na parte traseira. Seria risível, se não fosse trágico: uma luta pneumática deve ser estafante. Que o digam os 

(nessa altura já) mais de 200 mil mortos pela COVID-19 no Brasil! Fica aqui, no espaço subterrâneo dessa nota, 

mais um túmulo para essas vítimas da necropolítica. 
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chinesa de F19 – envolve um terreno próprio e um visitante estrangeiro, burocraticamente pa-

ramentado. É uma figura soldadesca e antecipa, de forma evidente, o futuro complexo chinês 

do K20 como um complexo militar.294 Sua vinda – esperada, talvez, como a do messiânico 

protagonista de F7 – tem como motivo a petição de um requerente (originalmente, um candi-

dato), sobre a qual, como já se imaginava, nada se sabe além de que não é insignificante.295  

No momento da inquirição, forma-se ao redor do estrangeiro um semicírculo de morado-

res – lembre-se o círculo de lanças no F15 –, entre os quais se encontra o próprio narrador. 

Trata-se novamente de uma criança – como nos F4 e F17 –, o que faz do relato, portanto, uma 

recordação de infância. Mas enquanto nos textos anteriores a própria singularidade dos perso-

nagens transformava-os em imagines agentes – o rapaz com um lulu hiperadjetivado, o criado 

com tiras-folhas-algas na bandeja – e assegurava a memória, aqui é a própria estranheza (depois, 

incompreensibilidade) do evento que abala a atenção e priva a impressão mnêmica de sua niti-

dez. Daí que o relato só se componha a partir de um outro estranho: a narrativa alheia, deslocada 

temporalmente.  

O que parece simples inversão de mecanismo já mobilizado anteriormente é, na verdade, 

mais uma retomada do texto da Muralha da China. Lá se contam duas lembranças dos tempos 

de infância: na primeira, o assunto é a notícia de uma revolta local, cujas “causas não consigo 

mais recordar” (KAFKA, 2008a: 88), e a segunda é a antes referida conversa entre o barqueiro 

e do pai do narrador, então com “10 anos de idade”, diálogo cujas ínfimas circunstâncias são 

lembradas “devido ao significado dessa hora [depois] tão comentada” (KAFKA, 2008a: 103), 

mas “de cujas palavras não tenho naturalmente nenhuma memória exata” (KAFKA, 2008a: 

108).296 O texto do K20 promove um combinado das duas passagens: algo próprio esquecido, 

depois reavivado por estranhos. E uma coisa permanece idêntica nos dois relatos e nos três 

trechos: o oco da mensagem, aquela metafórmula referida no Capítulo Inicial. Assim como a) 

nada se sabe a respeito das causas do levante nem do conteúdo do panfleto dos revoltados – o 

qual é lido na casa do pai do narrador (KAFKA, 2008a: 91) –, assim como b) as palavras tro-

cadas entre barqueiro e figura paterna não são referidas, nem em sua forma original nem em 

 
294 Um de seus antecessores, por sua vez, é o oficial da Colônia penal, vestido de “farda justa, própria para um 

desfile, carregada de dragonas, guarnecida de cordões” (KAFKA, 2011a: 67). 
295 Ao contrário do observador em 1a pessoa do F19, que se recolhe num canto do salão justamente por causa de 

sua insignificância. No original alemão, Geringfügigkeit e nichts Geringes.  
296 Essa segunda passagem sobre as palavras se refere, curiosamente, não ao diálogo gestual entre barqueiro e pai, 

mas à Nacherzählung, a narrativa posterior do pai em casa. As palavras são esquecidas, mas não seu sentido, 

impresso na cera da memória “devido ao extraordinário das circunstâncias" (KAFKA, 2008a: 108). Eis aqui res-

taurado o velho tópico das imagines agentes! 
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sua segunda versão – contada na casa do pai do narrador (KAFKA, 2008a: 108) –, assim tam-

bém o leitor não fica a saber que pedido é esse. A única coisa que vem a conhecer: o desejo de 

algo pouco insignificante, ao menos para a Administração.297  

Por sinal, é a mesma palavra – esse ambíguo Verlangen, cobrindo o campo semântico de 

desejo, anseio, pedido, demanda e exigência – que permite a transição para o último fragmento 

prévio à mudança de formato de escrita.298 Trata-se de um texto sobre indígenas, tema já pre-

sente na Contemplação de 1913, mas que pouco resgata de seus antecessores: a margem talvez 

seja singelíssima lembrança do F2 e o grupo de irmãos tribais forma um círculo (rings herum) 

como a luz em F7, as espadas em F15 e os moradores em F20. Fora essas exceções, nada parece 

remeter para fora, e o texto se assemelha a um dos índios que tombam aleatoriamente e ficam 

deitados. Essa leitura autorreferencial não é, porém, aleatória. Se levarmos em conta que o mo-

vimento para cima e para baixo, por meio do qual os companheiros se mantêm unidos, também 

remete à dança da pena escrevente – o que apontamos no Capítulo Inicial a partir de Christian 

Kurze (2016) –, o próprio fragmento seria um desses tombados e arruinados que fedem como a 

verdade, mas ao largo dos quais passa a imponente vida.299 Pois os sótãos da criatividade abun-

dam em futuras ruínas e o realejo é tocado eternamente pelo daímon… 

 

d. F22 a F25 

 

Como dissemos, após o F21 a redação se faz em sentido de retrato. A página possui maior 

comprimento, o que quer dizer: possibilidade de redação mais extensa, de textos de maior fô-

lego. Em alguns casos – p.ex. F25 e F39 –, essa hipótese realmente se confirma, mas nem sem-

pre é válida. F22 serve de prova: é mais um fragmento interrompido mediis in rebus. Protago-

nistas são aqui o narrador em 1a pessoa e um senhor, o senhor avaliador, herdeiro de dois outros: 

o senhor de Poiton do F7 e o senhor doente do F18. A razão desse teste – que lembra a prova 

(de etiqueta, talvez) pela qual passa a menina Marie no F17 – não é enunciada: é mais um oco 

de sentido, mais uma mensagem sem letra. A legitimidade do avaliador, por sua vez, é uma 

obviedade – sua simples existência – e sua identidade é uma curiosidade kafkiana: trata-se de 

uma figura do âmbito familiar, substitutiva da autoridade paterna. O tio é uma importante in-

 
297 Essa Administração é sobreposição dürremattiana ao texto de Kafka (cf. DÜRRENMATT, 1998: 86-161). Há 

uma tradução brasileira do texto: Dürrenmatt (2017). 
298 A palavra também aparece no desejo de Karl pelo binóculo de Josef no F9, e certa interferência semântica está 

presente igualmente no anseio da moça pelo narrador messiânico de F7 (gesehnt é o verbo nesse caso).  
299 Não é curioso que o mesmo termo – mächtig, imponente – caracterize o corpo do escritor no F7 e o fluxo 

sublime da cachoeira no F8, conforme já referimos em nota anterior? Somos tentados a afirmar que onde apareça 

o termo há ecos autorreferenciais.  
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fluência (controladora) também para as personagens romanescas do autor: é pelo tio Karl, afi-

nal, que Josef K. é introduzido ao advogado no Processo (KAFKA, 2019: 114); é pelo tio Jakob, 

por outro lado, que o sobrinho Karl Roßmann é recebido na Amerika (KAFKA, 2012: 31). Teste 

sem conteúdo explícito, avaliação sem clara justificativa, o processo é, como se apreende da 

leitura, um conjunto de gestos e olhares.300 A respeito disso, chama a atenção em especial a 

semelhança com o olhar de Herr de Poiton – “mais para o fundo para debaixo da mesa”, escreve 

Kafka no F7 e aqui, no F22, fixa o olhar da personagem na mesa como “se aprofundasse e 

puxasse meu olhar para baixo”. 

Talvez a mudança de formato tenha, em sua interrupção momentânea da escrita, convi-

dado o autor à releitura do já redigido. O F23 reforça essa tese. Veja-se: 1) o cenário é um 

prédio, como no F4; 2) o narrador se encontra num quarto com escrivaninha e deseja escrever 

um cartão-postal – talvez a uma moça, como no F6; 3) busca no bolso o tal suporte da escrita, 

como o estrangeiro do F20 o seu bloco; 4) do outro lado da praça, é observado301 por alguém – 

eis o esquema binário! – através de um binóculo idêntico ao do F9; 5) o gesto é encarado por 

ele como algo mesquinho, como a causa riscada da briga no F6; 6) mas o narrador perdoa o ato 

alheio por talvez se tratar de um doente, afim ao protagonista do F18; 7) e, por fim, o postal 

 
300 Vejam-se os muitos nomes para o ato de ver no F22: ansehen, schauen in [die Tischfläche], den Blick 

hinabziehen, abwärts schauen, in die Augen schauen, sehen. Sobre esse ponto, valeria a pena mencionar que há – 

só no K20 – mais de 30 termos diferentes com os quais Kafka se refere à visão. É uma variedade que – modalizada 

por prefixos, preposições e advérbios – parece mais natural à sintaxe e à morfologia alemães do que ao português, 

no qual é necessário recorrer a perífrases (nem sempre estilisticamente aceitáveis). Veja-se esse conjunto: ansehen, 

Ansicht, Aussicht, besehen, herumsehen, hinaufsehen, hinaussehen, hinsehen nach, hinübersehen, hinuntersehen, 

sehen, sehen nach, sehen durch, vor sich hinsehen, zusehen. Ou ainda esse: anblicken, aufblicken, Ausblick, 

ringsum blicken, blicken auf, erblicken, hereinblicken, herüberblicken zu, herumblicken, hinabblicken, Überblick, 

überblicken, sich umblicken, zurückblicken. Excluo dessa enumeração outros verbos, formados a partir de schauen 

e staunen. [Uma nota à nota: semelhante constelação de personagens e enredo – se assim podemos chamá-lo – dá 

forma a uma entrada diarística kafkiana no QH1, o primeiro caderno dos assim chamados Diários. Citamo-la a 

partir de Kafka (2014a: 60-61; 2014b: 76): “21 {de Outubro de 1911} Um contra-exemplo: Quando o meu chefe 

discute comigo assuntos do escritório (hoje o arquivo), não consigo olhá-lo por muito tempo nos olhos [in die 

Augen schauen] sem que o meu olhar [Blick], contra toda a minha vontade, ganhe uma ligeira acrimónia que força 

ou os meus olhos ou os dele a desviarem-se. O olhar dele desvia-se por menos tempo mas mais frequentemente – 

uma vez que não está ciente da razão, cede a todos os impulsos para desviar o olhar [wegschauen] mas deixa-o 

regressar logo a seguir, considerando que tudo se deve a um cansaço momentâneo dos olhos [augenblickliche 

Ermattung seiner Augen]. Eu, em contrapartida, defendo-me melhor, apresso o movimento ziguezagueante dos 

meus olhos, sigo preferencialmente a curva do seu nariz, passando pela sombra e chegando às faces [schaue noch 

am liebsten seine Nase entlang und in die Schatten zu den Wangen hin] , mantenho a cara virada para ele, muitas 

vezes já só com a ajuda dos dentes e da língua na minha boca fechada, quando necessário baixo até os olhos, mas 

nunca além da sua gravata; logo a seguir, porém, quando ele desvia os olhos [die Augen wegwendet] e eu o sigo 

ao milímetro e sem escrúpulos, recobro um olhar pleno.” Note-se que esse aqui intitulado contraexemplo refere-

se a dois anteriores, citados na entrada precedente, de fortalecimento pessoal devido à (ainda que insignificante) 

escrita.]  
301 Observação da observação: potencialização do olhar pelo espelhamento. Ao mesmo tempo: escrita sobre escrita, 

o narrador do F9 que, com seu mini-binóculo de lentes nítidas, bisbilhota o narrador do F23. Somos lembrados da 

orgia observatória de Dürrenmatt (1992). 
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ilustrado que escreve possui uma imagem de paisagem, similar à do F8, onde havia uma paisa-

gem italiana (e como depois, no F26, onde voltará a aparecer uma paisagem lacustre).302  

A redação do postal permanece, como é de se esperar, além do texto. A ideia de escrever 

sobre um ato de escrita, também bastante previsível, retoma não só o F6 – como apontado acima 

–, mas o subsequente F7, em que de Poiton é congelado no momento em que suspende a mão 

escrevente. No presente texto, a mão não chega nem mesmo a se deitar sobre o tampo da mesa, 

mas – possuindo algo da imponência do escritor da campa – serve imaginariamente para o gesto 

contrário: a escrivaninha poderia ser elevada com uma mão e chacoalhada no ar. É a fantasia 

de um triunfo hercúleo, motivo de alegria como a posse do binóculo no F6, a do canário nesse 

F23 ou ainda a do martelo no F24.303 A mesa sublime: não pesado fardo, mas leve folha.304  

 
302 Note-se que Schillemeit (1992c: 78-79) se utiliza desse motivo do lago para localizar temporalmente a escrita 

do K20. Suas referências mais imediatas seriam: 1) a viagem de Milena a St. Gilgen am Wolfgangsee, após o 

frustrado encontro do casal em 14 e 15 de agosto de 1920; e 2) uma peça em prosa de Alfred Polgar publicada no 

jornal Prager Tagblatt em 24 de agosto, sobre a qual Kafka (2018: 166) fala na carta de 26: “Saíram uns bosquejos 

de Polgar no jornal, é a falar do lago, é desmedidamente triste”. Com isso, conclui o editor que o F23 teria sido 

redigido ou em 24 ou em 25 desse mês. Ainda sobre coincidências, vale a pena mencionar que na carta de 29 e 30 

de agosto – cuja referência a um artigo de Bertrand Russell sobre a Rússia bolchevista justifica a datação do F39, 

de semelhante temática (poder, domínio, revolução), para essa noite – Kafka (2018: 172) cita no mesmo parágrafo 

não só dois recém-chegados “postais” de Milena, como também a dificuldade de receber cartas suas: “quando via 

uma em cima da mesa, tinha de reunir todas as forças”. Essa conjuntura entre postal e mesa não lembra o aconte-

cimento central do F23: “Num canto estava uma escrivaninha pequena [...]. Sentei-me porém diante dela, [...] 

queria escrever um cartão-postal” (KAFKA, 1992a: 243)?     
303 Binóculo e martelo são instrumentos de trabalho, como a pena (e até mesmo a mesa). O passarinho é para seu 

dono como o texto é para seu autor: propriedade. Sobre o tema da posse, vale a pena referir a carta a Milena de 28 

de agosto: “mas a Gmünd, em contrapartida, sem o saber, de tão idiota que fui, cheguei com uma magnífica segu-

rança, como se nunca mais me pudesse acontecer alguma coisa, cheguei como um senhorio [Hausbesitzer]; é 

estranho que, apesar de toda a inquietação que me penetra constantemente, esta fadiga de possuir [diese Ermattung 

des Besitzens] seja possível em mim, seja até talvez o meu único defeito, nestas e noutras coisas” (KAFKA, 2013: 

322-323; 2018: 170). Em sua coincidência figurativa com o F24, a passagem reforça o argumento de Schillemeit 

(1992c: 77-78), que data desses dias a redação do F25, tendo em vista o aparecimento da mulher doente no fim do 

fragmento: um duplo da Milena “doente de cama, no pequeno quarto, com a chuva de Outono lá fora” (KAFKA, 

2018: 170). [Uma nota à nota: a correspondência de Kafka e Milena está, desde seus princípios, sob o signo da 

doença. Parece, no fundo, a troca de mensagens entre dois tuberculosos. Há que se lembrar que logo na primeira 

semana de maio, na quarta carta enviada a Milena, o autor conta a anedota a respeito das negociações secretas 

entre seu cérebro e seu pulmão naquele mórbido agosto de 1917, quando sofreu a famosa hemoptise: “O que 

aconteceu foi que o cérebro já não conseguia suportar as preocupações e dores que lhe impunham. Disse: ‘Desisto 

[...]’. Foi então que os pulmões se ofereceram” (KAFKA, 2018: 18).] 
304 Sobre mãos em luta literária, v. bela anotação diarística de 19 de outubro de 1921 em Kafka (2014a: 539): 

“Aquele que não chega vivo ao fim da vida precisa de uma das mãos para afugentar um pouco – e sem grande 

resultado – o desespero com o seu destino, mas com a outra pode registar tudo o que vê entre as ruínas, pois ele 

vê mais do que os outros, e diferentemente, afinal, está morto em tempo de vida e é o único verdadeiro sobrevi-

vente. Isto no pressuposto de que ele não precisará de mais do que duas mãos nem de mais do que tem para lutar 

contra o desespero.” Um porém à tradução de Isabel Castro. Kafka (2008d: 190) principia o trecho com a frase: 

“Derjenige der mit dem Leben nicht lebendig fertig wird”. Construção tortuosa e de difícil interpretação, uma vez 

que mit etwas fertig werden pode querer dizer: a) terminar alguma coisa, dar cabo de uma tarefa e b) superar uma 

situação, dar conta de um problema (seguindo, portanto, adiante). Daí duas questões: 1) qual o sentido dá Kafka à 

frase: o de dar cabo ou de seguir adiante?; e 2) lebendig é predicativo do sujeito – qualificando-o como alguém 

que está morto, nicht mehr am Leben – ou poderia até ser um advérbio – qualificando, como também o nicht, 

aquele fertig? Aquele que não termina/ conclui vivo a própria vida é o morto em tempo de vida? Aquele que 

supera/ aceita a vida não estando em vida (ou não vivazmente) é o único sobrevivente? Como o príncipe do F19, 

abdico dessa vertiginosa tarefa de tradução e congratulo a tradutora portuguesa por ter conseguido, como o rei, 

descansar após uma/ essa/ sua escolha...    
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E no que diz respeito a retomadas do F7, o F24 é também mais um exemplo. Seu incipit 

resgata uma fala da moça judia a respeito de sua ignorância das circunstâncias tumulares: ao 

passo que o texto “final” de F7 usa a construção um die Wahrheit zu gestehn, o aparato revela 

a variante primeira do verbo confessar (é sagen, falar). Pois é assim que principia Kafka essa 

nova entrada, falando a verdade de que também esse narrador ignora – mas aqui no sentido de 

não querer saber – a situação toda. Mais uma vez se trata de um par – o narrador-personagem 

e um louco capitão reformado –, companheiros de cela, cuja conversa – à qual temos acesso 

indiretamente – gira em torno da salvação da prisão. Como o protagonista da cena régia no F19, 

encontra-se o personagem num canto e, como o doente do imediatamente anterior F23, deitado. 

Para além das especulações iniciais acerca do desejo (ou não) de salvação – esse Wünschen é 

parente do Verlangen em F21 tanto quanto a comparação com os indígenas lá é afim da apro-

ximação aqui feita com os exploradores dos pólos –, interessa-nos principalmente a segunda 

parte, cujo tema é a descrição do martelo.  

Como apontamos anteriormente, também ele é um objeto de (feliz) posse.305 Trata-se, 

porém, de algo mais curioso, quase monstruoso: é pequeno, serve para pregar cravos – grossos 

e grandes pregos, usados para prender arados a carros de bois306 – em pranchetas de desenho, 

ou seja, em delicadas estruturas de madeira. Ao mesmo tempo, esse martelo não conseguiria 

 
305 O martelo do capitão é “algo manuseável [etwas Handgreifliches]” , cuja “posse [Besitz] o encanta” (KAFKA, 

1992a: 245). Somos tentados a recordar aqui de um trecho das Cartas a Milena, especificamente da missiva de 30 

de maio, importante reflexão a respeito da posição do judeu na sociedade europeia: “A posição insegura dos judeus, 

inseguros em si, inseguros entre as pessoas, tornaria mais do que tudo compreensível que eles só possam acreditar 

que é seu o que têm na mão ou entre os dentes, que, além disso, só a propriedade tangível [handgreiflicher Besitz] 

lhes dá direito à vida e que jamais voltarão a adquirir o que alguma vez perderam e que vai alegremente a flutuar 

[fortschwimmt] afastando-se deles para sempre” (KAFKA, 2013: 150; 2018: 31). Sobre o verbo fortschwimmen, 

integra o inventário de formações a partir do prefixo fort-. [Sobre a questão judaica, cabe lembrar que é um ponto 

que atravessa a relação entre Kafka e Milena. Começa aqui, no início da correspondência, e adquire contornos 

mais claros na pergunta direta da moça (de 4 de junho): “E depois a Milena ainda fala em ansiedade, dá-me uma 

pancada no peito ou pergunta o que, em checo, é exactamente o mesmo quanto ao movimento e ao som: jste žid? 

[você é judeu?] Não vê como no jste o punho recua, para concentrar a força muscular? E depois, no žid, o golpe 

alegre, infalível, a voar para a frente?” (KAFKA, 2018: 38-39). É também (em 4 de agosto) um elemento comum 

entre Kafka e o marido de Milena, o também judeu Ernst Pollak, de quem o pai da moça não gostava: “É claro, 

não há que duvidar, diante do teu pai não há absolutamente nenhuma diferença entre o teu marido e mim, para o 

europeu temos a mesma cara de negros” (KAFKA, 2018: 137). Além disso, é um motivo de preocupação no pós-

Guerra, em especial na atmosfera nacionalista tcheca de fins de ano, a se ler do relato de 14 de setembro a respeito 

dos “cem emigrantes judeus da Rússia” (KAFKA, 2018: 184) e dos testemunhos de 16 de novembro: “E, no fim, 

depara[-se] ainda na Eisengasse com uma multidão que anda à caça aos judeus” (KAFKA, 2018: 209), em relação 

à qual só existe um “heroísmo das baratas” (KAFKA, 2018: 210). Nesse conjunto epistolográfico, Kafka varia 

suas posições a respeito do tópico. Se na missiva de 16 de novembro afirma ser “o mais judeu ocidental de todos” 

(KAFKA, 2018: 208), meses antes, em 13 de junho, confessa um desejo sombrio: “podia acusar-te de teres uma 

opinião demasiado positiva dos judeus que conheces (eu incluído) – há outros! – às vezes gostava de os enfiar a 

todos, justamente como judeus (eu incluído), na gaveta do armário da roupa branca, depois esperar, abrir então um 

bocado a gaveta para verificar se já estão todos asfixiados, se não estiverem fechar de novo a gaveta e continuar 

assim até o fim” (KAFKA, 2018: 55). Mal sabe ele que justamente sua correspondente vai, anos depois, sofrer 

tortura semelhante nas mãos do governo nazista.]  
306 Assim definem os irmãos Grimm Spannnagel: “prego com que se atrela, conecta a estrutura da frente de um 

carro com a estrutura de trás” (Bd. 16, Sp. 1912). Disponível em: www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid 

=S32664 (acesso em 04/02/2021). 

http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S32664
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S32664
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S32664
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arrancar uma lasca do muro – eis uma primeira figuração desse topos kafkiano! – e serve so-

mente para as brincadeiras infantis do abobalhado capitão: mostrá-lo ao outro para lhe causar 

inveja ou usá-lo para bater nos dedos alheios sem machucar.307 Ainda assim – e como é de se 

esperar de uma criança em jogo – essas atitudes são permeadas de seriedade: com riscos na 

parede, a personagem marca o compasso da grande maquinaria salvífica; e o martelo é uma 

garantia concreta e manuseável, um chamariz onde se põe a boca e assopra para se atrair pás-

saros.308  

É impossível fechar os olhos para os ecos autorreferenciais de todo esse trecho. O que 

seria esse pássaro senão a demoníaca inspiração? E o beijo no chamariz senão o hálito do cria-

dor? E o objeto manuseado senão a pena, instrumento da redenção literária? E o que falar desse 

compasso messiânico, herança dupla: do realejo tocado pela Eternidade no F21 e do espera 

judaica pelo narrador no F7? Não era assim, em molde soteriológico, que Kafka via a sua pró-

pria atividade literária, magistralmente exposta na máquina mortífera da Colônia Penal? Tam-

bém aquela máquina tatuadora redimiria o condenado após meio-dia de trabalho; também ela 

operava por meio de riscos num muro: a pele.  

E por falar em risco, é necessário recordar que esse é um dos fragmentos mais ricos em 

rasuras. Tentamos traduzir de modo a preservar a contiguidade das passagens subtraídas, mas 

obviamente tivemos de nos pautar pela distinção arqueológica (i.e. sequencial) feita pelos edi-

tores no aparato, no qual aparecem três camadas subterrâneas. O que devemos ainda destacar é 

que esse trecho cortado revela várias pré- e refigurações de material:   

1) a primeira versão do narrador faz surgir pela primeira vez a palavra leis, objeto princi-

pal do famosíssimo F43; a aspiração – ou não-aspiração – do narrador não só refigura o inseguro 

desejo do capitão, como também o anseio dos indígenas de F21; e, enfim, sua dificuldade de 

respiração numa outra estrela, por sua vez, é símile das alturas vertiginosas onde sofre o prín-

cipe do F19. 

2) Os dois carcereiros a jogar cartas, além de duplicarem a dupla principal, empurram 

seus catres para um canto. A rara palavra Pritsche que aqui aparece tem um parente distante: o 

fragmento do OH3 intitulado por Brod A batida no portão da propriedade. Naquele texto, o 

narrador é retido em flagrante por dois (!) juízes; no rústico quarto-tribunal que “mais parecia 

uma cela prisional”, há “no centro algo que era metade catre [Pritsche] e metade mesa de ope-

ração” (KAFKA, 2008a: 135). A esse texto, seguem-se no manuscrito kafkiano do OH3 outros 

quatro que nada mais são que diversas tentativas de adentrar o mesmo tema carcerário: a) uma 

 
307 Mauer poderia ser vertido por parede, mas, como logo em seguida aparecem Wände no texto, recorremos à 

primeira entrada no dicionário. Assim também fazemos vir à tona essa constante figura kafkiana.  
308 Atrair aquele canário cuja posse tanto alegra o narrador do F23? 



192 

exclamação em 1a pessoa de um prisioneiro anônimo, b) uma apresentação também em 1a pes-

soa do velho morador da prisão, Latüde, c) um relato em 3a pessoa sobre a visita de um príncipe 

(v. Guarda da tumba!) a um feminicida acorrentado e, por fim, d) um relato-diálogo em 1a 

pessoa com um velho morador da prisão acorrentado.309 Aí se vê o percurso interno de uma 

figura que, além disso, salta de suporte e atravessa um intervalo de três anos até essa página do 

K20. 

3) A terceira reformulação do trecho (“Às vezes dois carcereiros”) guarda bastante seme-

lhanças com a segunda (“Às vezes 2 carcereiros”), mas leva adiante o incômodo que já se ma-

nifestara antes: se os carcereiros são companheiros de cela, é isso mesmo uma prisão? Apesar 

de ser um alívio ter por perto homens tão imponentes, que de certa maneira aliviam a pena, o 

personagem preferia assoprá-los com o próprio fôlego. Será que não se fala aqui ambiguamente 

da própria escrita?310 Eles vêm ao anoitecer, quando o próprio Kafka se senta para escrever, e 

ficam noite adentro; provocam uma leve febre, provavelmente criativa; elevam-no além de si 

mesmo, para os reinos do sublime de onde pesca Kafka (2014a: 154) os seus textos; fazem-no 

abrir a boca e usar o próprio fôlego, ainda que para exorcizá-los, esses daímones.311 Relembre-

mos o que diz o próprio Kafka (2018: 167) em 26 de agosto de 1920 sobre sua vida militar de 

manobras,  

 

a qual descobri há anos ser, temporariamente, a melhor coisa para mim. De tarde, 

dormir na cama tanto tempo quanto possível, depois passear duas horas, a seguir ficar 

acordado tanto tempo quanto possível. Mas o problema é este ‘tanto tempo quanto 

possível’. ‘Não é possível muito tempo’, nem de tarde nem à noite, e, apesar disso, de 

manhã, ao chegar à repartição, estou absolutamente murcho. E a questão é que o ver-

dadeiro espólio está só na noite mais profunda, na segunda, terceira, quarta hora; mas 

se agora não vou dormir o mais tardar à meia-noite, se não vou para a cama, estou 

perdido, estão a noite e o dia perdidos. Apesar de tudo, nada disso importa, este estar-

ao-serviço é bom mesmo sem todos os resultados.312 Também não vai haver resulta-

dos, eu preciso de um meio ano assim só para ‘soltar a língua’ e depois perceber que 

 
309 Por questões de comodidade, citarei os trechos a partir da KKA: I) “Könnte ich noch andere Luft schmecken, 

als die des Gefängnisses? Das ist die große Frage oder vielmehr sie wäre es, wenn ich Aussicht auf Entlassung 

hätte.” (Note-se: erroneamente, esse trecho consta como o final da Batida no portão na tradução de Modesto 

Carone, o que se deve às modificações brodianas); II) “Ich bin Latüde, der alte Gefängnisbewohner”; III) “Kurz 

nach seinem Regierungsantritt besuchte der junge Fürst noch bevor er die übliche Amnestie erlassen hatte ein 

Gefängnis. [...] Es war einer, der seine Frau gemordet hatte [...]. Der Fürst wollte ihn sehn, man führte ihn in die 

Zelle, vorsichtshalber war der Gefangene für diesen Tag in Ketten gelegt worden.”; IV) “Der Gefangene lag in 

Ketten. Ich trat in seine Zelle ein, sperrte ab und sagte: Du bist ein alter Gefängnisbewohner” (KAFKA, 1993a: 

364). Esses trechos se encontram na FKA em Kafka (2008a: 136-139). 
310 Lembre-se a respeito do adjetivo mächtig: parece sempre indicar autorreferencialidade.  
311 Referimos o leitor também para uma nota anterior, de quando comentamos o F6. No texto diarístico lá citado, 

Kafka conjuga temas que aqui também aparecem: salvação da vida isolada, repetição textual e a ambígua relação 

com o daímon-barítono, do qual o autor tenta se livrar. E mais um aspecto a se ressaltar, já internamente ao K20: 

Strafe (pena, punição) é o que dá ao narrador o seu amigo que vai embora no F6, alívio da mesma Strafe é o que 

dão os carcereiros que chegam no F24. 
312 Ou seja, é gozo masturbatório. 
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acabou, que a licença para estar-ao-serviço terminou.313 Mas, como disse: em si é bom, 

mesmo se, mais tarde ou mais cedo, a tosse se interpõe tiranicamente.314 

 

E o elemento autorreferencial permanece ainda no último trecho riscado, na medida em 

que o pensamento nunca levado a cabo pelo capitão faz sempre sobrar pequenos restos. São as 

pequenas ruínas do escritor de martelo. Restos que ainda o mantêm suspenso no ar, mas que 

nele cravam com a mão do desespero (krampfhaft). Restos que abandona para depois tentar 

agarrar como quem, ofegante, puxa o ar: schnappen é o verbo usado para qualificar a respiração 

do guarda da tumba após as lutas noturnas.315 Abrir mão, voltar a agarrar, ofegar de alegria na 

retomada: eis a carreira de Kafka! Sua superioridade em relação ao outro prisioneiro advém 

simplesmente da (auto)consciência do método. 

O último texto que contemplaremos nessa seção é o F25. Trata-se, como já dissemos, de 

um fragmento longo que reúne alguns pontos nodais do K20, a começar pela variedade de pon-

tos de vista: um texto que começa com uma apelação a um misterioso você (como o F12) aos 

poucos caminha para uma narrativa em 3a pessoa tão próximo da cena que quase se tem a im-

pressão de estar num texto autodiegético. O cenário é a cidade, a espera de um amigo que, após 

o atravessamento de uma parede (outro muro!), se converte numa visita a uma estranha botica. 

A passagem pela parede da casa retoma não só um elemento dos F23 (onde havia também 

Hausmauer, na tradução: “à parede”) e F24, mas também do F17: a entrada num outro mundo 

por um portal e o acompanhamento de um criado a carregar algo elevado (lá uma travessa, aqui 

um candelabro).  

Dentro desse espaço semicircular – retomada da figura geométrica em F20! – há vende-

dores cujo trabalho é escalar uma parede, num movimento que, por sua vez, antecipa aquele 

dos espectadores em F39 e dos futuros habitantes em F76.316 Eles não são, porém, os únicos a 

chamar a atenção: por uma janela da loja, o olhar do narrador fixa três pessoas – um homem de 

certa presença e duas mulheres um tanto deprimidas. Parentes das criaturas melancolicamente 

inclinadas que habitam os F7 (o senhor de Poiton), F8 (o porteiro) e F19 (o casal de príncipes), 

elas conformam com a figura masculina um trio constelatório que reaparecerá em breve, p. ex. 

no F33: homem gordo com duas loiras.317 Além do grupo, vê-se ainda o proprietário da loja – 

 
313 É o que efetivamente ocorrerá em dezembro de 1920, cinco meses após o início da redação do K20.  
314 Ou seja, o corpo atravessa e interrompe a escrita. 
315 V. nosso comentário ao F19 e a tradução que lá oferecemos ao seguinte trecho do OH1: “ehe ich den richtigen 

Atem erschnappe” (KAFKA, 2006a: 111; grifo nosso). 
316 Fazem-no obviamente a pedido dos compradores. Os termos que aparecem aqui e depois são das Verlangte (“o 

que é pedido”) e verlangt (“faz pedidos”). Não há como não remetermos o leitor novamente ao pedido do reque-

rente em F20 (“o que você deseja”) e ao Verlangen dos indígenas em F21. 
317 Sobre essa constelação, lembremos que em grande parte de 1920 o próprio Kafka era um homem entre duas 

mulheres: Julie Wohryzek e Milena (Jesenská) Pollak. Onde isso vem mais à tona senão numa passagem da carta 

de 4 e 5 de julho a Milena? Após confessar seu fracasso em se desligar da pobre Julie – “é tarefa de carrasco, não 

é tarefa para mim” (KAFKA, 2018: 70) –, assim resume Kafka (2018: 71) a situação: “estar dissolvido em ti, 

enquanto caminho ao lado dela”. É sabido que o próprio noivo delegou à amante a referida tarefa de se despedir 
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não nos esqueçamos de que a posse (do canário em F23, do martelo em F24) é objeto de recente 

escrita –, munido de correias de couro como seu irmão paramentado do F20318, bem como o 

(depois adventício) médico Herodias, uma figura superior, mas tão vazia de presença de espírito 

como o bicho-bêbado de F10.  

Os dois, por sinal, vão “juntos um do outro” como o par erótico de F7 até um leito de 

morte: a cama de uma mulher doente.319 Para além de mais essa coincidência figural no destino 

da dupla – doentes há em F18, F19 e F23 –, interessante é o caminho até lá. Os vendedores 

formam uma barreira humana contra a multidão de compradores, que por inércia (ou gravidade) 

se arrasta atrás do par de pioneiros; quem, porém, consegue irromper pela turba e até mesmo 

romper a última fronteira é o trio da janela. O homem (Mann), que abre espaço mais pelos 

olhares do que pelos cotovelos320, é exitoso por conta da flexibilidade (Nachgiebigkeit) da mul-

tidão. Ele é, por inversão de perspectiva, um herdeiro do capitão (Hauptmann) do F24, um 

homem chamado de inflexível (unnachgiebig).321 Tanto esse (por assim dizer) filho do militar 

quanto os vendedores – figuras soldadescas que obedecem mesmo sem comando expresso – 

fazem do F25 um antecipador da já levemente abordada temática guerreira (v. o príncipe do 

F19, o estrangeiro de F20), a qual se concretizará a partir do F39 num complexo urbano-impe-

rial diretamente inspirado pela Construção da muralha da China.322  

 

 

 

 
da noiva. Para além do absurdo do gesto kafkiano, devemos ressaltar sua insensibilidade geral, da qual ele mesmo 

é cônscio: “É assim que brinco com um ser humano que está vivo” (KAFKA, 2018: 34). A monstruosidade do 

homem, poderíamos intitular essa última passagem.  
318 E aqui já se insinua o contexto soldadesco a que pertence esse texto. 
319 Por uma coincidência temática com as cartas a Milena entre 26 e 28 de agosto de 1920, Schillemeit (1992c: 77-

78) consegue mapear temporalmente a escrita desse fragmento. É comum a ambos os textos o motivo da mulher 

doente (Milena, no caso) e da chuva. Exemplos das cartas de 26 e 27 respectivamente: “eu sabia que tinha passado 

por cima de alguma coisa na leitura, e não conseguia recordar-me, sem ser capaz de me esquecer: febre? Febre a 

sério? Febre medida?” (KAFKA, 2018: 167);“E, ao mesmo tempo, quando penso em ti, a imagem mais clara que 

tenho é sempre tu estares deitada na cama” (KAFKA, 2018: 169). 
320 Lembrar que o convite erótico da moça judia em F7 se faz menos pelo indicador do que pelo olhar. As dupli-

cações gestuais são singelas, mas marcantes. O que é, na entrada hesitante de Herodias, sua mão esquerda no bolso 

da calça do que uma refiguração da mão esquerda do senhor de Poiton no colete (F7) ou daquela do homem sentado 

em F16, cravada na barba?  
321 E o lugar em que chega – o quarto escuro da mulher doente – não é uma metamorfose da cela de F24, em que 

o protagonista se deita como “num escuro estado crepuscular”? 
322 Apontemos aqui também que a figura do trio aparece também no grande texto militar de Kafka, a Colônia 

penal. No momento de auge da colônia, o oficial “muitas vezes ficava agachado no lugar [da execução] com duas 

crianças pequenas no colo, uma à esquerda e outra à direita” (KAFKA, 2011a: 82). Se levarmos em conta que 

crianças e mulheres são mutuamente substituíveis – afinal, as damas não “agarram [as mãos do explorador] e 

brincam com os seus dedos” (KAFKA, 2011a: 88)? –, tem-se já nesse texto anterior a mesma configuração de 

homem (o MDC de explorador e capitão) com duas mulheres (substitutas para damas ou crianças). Trata-se, enfim, 

da recolocação de elementos numa estrutura relacional fixa. Fórmula, portanto.  
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e. F26 a F38 

 

O F26 retoma uma imagem do F23: a do lago. Aqui, porém, o pacífico Angelus se desdo-

bra numa narrativa conflituosa com alguns indícios autorreferenciais: por um lado, a figuração 

do barco em luta com as ondas lembra a pena que resiste – assim se submetendo – às intempéries 

do fluxo criativo; por outro, a tentativa de inspirar o silêncio não só retoma aquele do F5, me-

táfora da página em branco que o escritor-cão enfrentava, mas também nos recorda o grande 

incômodo – outra palavra citada textualmente! – que o Kafka de novembro de 1911 sentia na 

casa de seus pais, o “quartel-general do barulho” (KAFKA, 2014b: 176), incômodo que moti-

varia também seu desejo, manifestado a Felice em 1913, por “um isolamento não ‘como de 

eremita’, não seria suficiente, mas como de um morto” (KAFKA, 2015: 437).323 Esse silêncio 

– que o protagonista daqui sorve como se tivesse ouvidos bêbedos (v. F10) – é ameaçado por 

um barulho que, por mais que tão incorpóreo quanto a voz de princípios do F25, se materializa 

no risco transversal: a interrupção do calmo remar literário.  

Seguem-se seis breves fragmentos que gostaríamos aqui de agrupar numa tabela, experi-

mentando uma outra maneira de contemplar as conexões ocultas.324 Poremos as remissões in-

ternas em cores aleatórias e as externas numa coluna específica. Desse modo, ficará evidente o 

quanto os fios temáticos se entrelaçam.  

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F27 
narrador = jovem bem-sucedido 

diabrura do mundo = vitória da juventude 

 

 

F28 
a juventude vence o engano primordial 

o diabo vencido, mas nunca aniquilado 

→ Cartas a Milena325  

 
323 O barulho é problema também no apartamento da Bílekgasse 10 e motiva sua saída em março de 1915 para 

aquele da Lange Gasse (ALT, 2008: 422), sua residência até a redação dos primeiros cadernos in-oitavo. 
324 Note-se en passant que os F29, F30 e F32 farão parte do Zettel-Konvolut com os aforismos coligidos a partir 

dos últimos cadernos in-oitavo. Esse conjunto já separado por Kafka em vida foi lido depois como um bloco 

independente (tanto na KKA quanto na FKA). É o mesmo que fazem Modesto Carone e Tomaz Amorim em suas 

traduções dos Aforismos de Zürau. Os referidos fragmentos serão redigidos nos papéis de número 99, 106 e 109, 

respectivamente, logo abaixo das primeiras anotações. 
325 A figura da juventude que tudo vence – “[d]ie Jugend besiegt alles” (KAFKA, 1992a: 252) – está já numa carta 

a Milena de (por volta de) 13 de maio de 1920. Falando a respeito de uma anedota sobre o Dostoiévski iniciante, 

Kafka (2013: 137; 2018: 24) assim escreve: “O facto de, além disso, D. [i.e. Dostoiévski] se ter proposto ainda 

seguir o exemplo deles é só um arabesco, é só a última palavra que a juventude invencível [die unbesiegbare 

Jugend] precisa de ter, e já não faz parte da minha história, que, assim, terminou”. A juventude como contraposto 

do mundo, por sua vez, aparece numa missiva de 13 de junho: “compreende, Milena, a minha idade, o meu desgaste 

e, sobretudo, o medo e compreende a tua juventude, a tua frescura, a tua coragem; e o meu medo não pára de 

crescer, pois significa afinal um recuar perante o mundo e, assim, o aumento da pressão do mundo, e, assim, o 

aumento ainda mais do medo, mas a tua coragem significa um avanço e, assim, diminuição da pressão e, assim, 

crescimento da coragem” (KAFKA, 2018: 54). São inegáveis antecipações desses aforismos.  
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F29 

além do engano primordial, um engano par-

ticular  

p.ex. no teatro, o trio espectador | amante | atriz 

 

→ no teatro, o trio Emil | duplo | esposa 

(F78) 

F30 

tudo é engano 

olhar para o engano aniquilado = estátua de 

sal 

 

→ Gênesis 19, 26 

F31 

narrador = jovem recém-chegado a uma ci-

dade, um negócio no pátio de uma casa 

chefe à mesa sob lâmpada  

corpo jogado para trás (zurückgelehnt) 

→ complexo urbano-imperial (F39ss.) 

 

→ figura imponente (F7, F16, F22, 

F61) 

→ médico (F25) e engenheiro (F61) 

F32 
casa e mesa 

mundo se desmascara (pois é enganador) 

 

 

Todos têm um destacado elemento aforístico, com exceção talvez de F27, que principia 

como narrativa, e F31, que é evidentemente uma narrativa. Este último, por sinal, se configura 

como uma nova versão da entrevista-teste do F22. A cena riscada reconfigura uma série de 

elementos presentes lá (e no F16!) e antecipa outros da entrevista de emprego em F61, como 

p.ex. o gesto de reclinar o corpo no espaldar da cadeira como um gesto de entronização. Como 

se vê, porém, é entre si que esses seis fragmentos mais revelam afinidades: no abandono e 

resgate de ruínas verbais – palavras e figuras em trânsito. 

No F33, apesar da tipicamente kafkiana obviedade do paradoxal, que atravessa o texto, o 

tema já é outro – o retorno triunfante de um recordista em natação à sua pátria – e os vínculos 

não tão estreitos. Há, decerto, elementos que retomam passagens anteriores, especialmente do 

fragmento F25 – que aqui revela seu potencial irradiador. Alguns exemplos são: a) o nadador, 

que aparece sob o risco no início do F24 (o narrador nadava na cela crepuscular); b) a multidão, 

que já surgira no F21, mas se torna protagonista no F25, bem como a chuva (também do F25); 

c) a transformação manuscrita de milhares em centenas: de gavetas no F25 e de convidados 

aqui; d) o olhar mensurador do estrangeiro em F20, que aqui recebe ainda um qualificativo 

herdado do Guarda da tumba (OH1): típico de luta de ringue; e) o trio homem com duas mu-

lheres, já destacados no F25; f) a campainha do F25, já presente também em F1; g) a atenção 

dada ao espaldar da cadeira, riscado no imediatamente anterior F32; h) a artimanha do gordo, 

que retoma os enganos do F27 e subsequentes; i) o olhar do gordo para o narrador como se para 

sua cova aberta, figura implícita aos F1 (terra escavada) e F7 (tumba, caixão). Do F7 talvez 

herde alguma coisa esse narrador também na medida em que ambos são esperados e em ambos 

os locais há desordem: os narradores autodiegéticos, portanto, são substitutos do messias. Fora 
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isso, pouco há que se ressaltar ainda aqui além da presença da escadaria no início do fragmento: 

será o cenário dos F53 e F54. 

O F34, por sua vez, é um texto fulcral: é a releitura da Türhüterlegende no K20 e a prova 

de sua conexão direta com a produção literária dos OH, conexão que é mediada pela publicação 

– em maio de 1920 – da coletânea de prosa pequena Um médico rural.326 O incipit já nos coloca 

na atmosfera do texto-origem – Vor dem Eingang des Hauses – e se deixa ligar também a outros 

textos-entradas do K20: p.ex. F8 (Entrei no prédio e fechei atrás de mim a portinha), F12 (Você 

anda sempre rondando a porta, entre com força.), F17 (Era uma portinha extremamente baixa) 

e F19 (Estava de pé junto próximo da porta do grande salão). Diante dessa porta, porém, não 

há um porteiro, mas – herança do OH1! – uma dupla de guardas; nem vem à entrada um homem 

do campo, mas um sacerdote do interior, com aspectos bêbedos que lembram os personagens 

cambaleantes do F5, do F10 e até mesmo do F25 (os rabos de esquilo dos vendedores).327 O 

curioso é que o protagonista é uma fusão de quadro e moldura: vem do campo como o perso-

nagem de Diante da lei, mas é sacerdote como o narrador da lenda no Processo. 

O acontecimento central é a tentativa de entrada no prédio (ou casa). Aqui, a astúcia do 

homem letrado leva-o ao sucesso negado ao inocente camponês diante da lei: sua desculpa 

enganosa – lembrar dos enganos e artimanhas dos F27ss. e F33! – é uma visita à irmã Rebekka 

Zoufal, moradora do segundo andar. A remissão ao contexto irradiador do F7 – judia é a moça 

encontrada na tumba em F7, no segundo andar moram as crianças que perturbam o porteiro em 

F8 – ainda aparece em outro elemento: os guardas, uma vez tendo admitido o protagonista e 

assim cumprido sua tarefa de vigília328, vão embora de braços dados (Arm in Arm fortgehen) – 

como o par erótico em passeio no F7. Essa súbita partida motiva o olhar do sacerdote para a 

porta de dois batentes e a rua mais vazia, num gesto que retoma diretamente a cena de entrada 

de Herodias no F25.329 Desse mesmo fragmento Kafka ainda haure a figura da voz que clama 

– lá “Venha”, aqui “Arnold” – e a da mulher encurvada – lá as duas encolhidas parceiras do 

 
326 Como se sabe, Diante da lei é um dos 14 textos do Médico rural. Não pertence diretamente ao ciclo anterior 

(1916-1918) – uma vez que surge dentro do contexto do Processo (1914-1915) –, mas mediatamente por via dessa 

coletânea de textos quase exclusivamente oriundos dos OH.  
327 Essas pernas cambaleantes são originalmente inflexíveis. Portanto, aparentadas ao caráter do capitão do F24 (e 

do homem de F25, seu substituto). Esse aspecto soldadesco é reforçado ainda pela posterior partida dos guardas, 

que se afastam marchando (abmarschieren). Começa a se destacar cada vez mais – ainda que sob os riscos, sob as 

ruínas – o elemento militar que desabrochará plenamente no F39. Conexões ocultas. 
328 Como seu parceiro de profissão em Diante da lei, que vigia a entrada destinada só àquele adventício (KAFKA, 

2019: 263). 
329 “Agora se vê também a grande porta de vidro com dois batentes. Lá fora há uma rua estreita e vazia, cuidado-

samente pavimentada com paralelepípedos, é um dia nublado e chuvoso, mas ainda não chove.” (KAFKA, 1992a: 

249). Como já dissemos, também o F25, de onde provém essa citação, é um centro irradiador do K20. 
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homem à janela, aqui a velha que olha com os dentes.330 Entretanto, o óbvio referente dessa voz 

é o capelão Na catedral, a interpelar Josef K. a partir do púlpito (v. KAFKA, 2019: 256-7).   

Com esse resgate, damos o primeiro passo para dentro de um circuito textual resultante 

da releitura de escritos antigos. A porta de entrada desse subconjunto é a sequência F35 a F38, 

os quais dividem tamanha afinidade entre si a ponto de justificar o recurso ao mesmo esquema 

usado para F27 a F32: 

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F35 

cavalgando na noite 

líder carregando uma missão em forma de carta 

“mensageiro” perdido não cumpre a incumbên-

cia331 

 

→ mestre de obras da Muralha332 

→ Mensagem imperial 

→ tarefa (F19, F31, F34) 

F36 

cidade ~ sol  

cidade concêntrica e labiríntica (Kreis, Kreis-

ring) 

 

→ Muralha circular e império con-

cêntrico na Mensagem imperial333 

F37 
cidade ~ manhã 

casas desertas (janelas, varanda, cortina) 

→ batentes e cortina (F25) 

→ balaustrada de varanda (F23) 

F38 

mergulho na noite 

homens dormentes ao redor (ringsum) em ca-

sas 

região desértica + multidão (exército, povo) 

guardas em vigília 

 

 

→ multidão (F25, F33) 

→ guardas (F34) 

 

O F35 é, por assim dizer, o despontar do complexo chinês dos OH no horizonte do K20. 

E se o complexo chinês é um complexo urbano, como dissemos em nosso comentário ao F2, 

então nada mais natural do que ver surgir, a partir do líder-mensageiro, a figura da cidade, 

especialmente de uma cidade abandonada, às margens do centro do império. É desse ir e vir dos 

 
330 Como não pensar na moça judia de F7 chama mais com o olhar do que com o indicador ou no homem de F25 

atravessa a multidão mais com uso do olhar do que dos cotovelos? Corpos estranhos.  
331 Ele também é aparentado ao príncipe de F19 – que não cumpre com o serviço prometido ao rei – e ao jovem 

trabalhador de F31 – muito fraco para carregar pacotes pesados para seu chefe. E faz o contrário dos guardas – da 

lei (Diante da lei) e do prédio (F34) – que chegam a termo com seus trabalhos de vigilância.   
332 Afinidade etimológica entre Führer (líder ou guia) e Bauführer (mestre de obras). 
333 A figura do Kreis ou Kreisring é uma pequena obsessão kafkiana e aparece em vários pontos da Muralha da 

China: 1) implicitamente quando é descrito o modo de construção em duas frentes (KAFKA, 2008a: 12; 23); 

explicitamente 2) quando se fala da circulação sanguínea do êxtase unitário pelo corpo político da China (KAFKA, 

2008a: 36); ou 3) quando se menciona que a muralha seria um quarto de círculo ou antes um semicírculo, funda-

mento da torre de Babel (KAFKA, 2008a: 43); ou 4) quando o pater familias reza “no círculo dos seus” sob o 

olhar do comando (KAFKA, 2008a: 60); ou 5) quando nas escadarias do palácio imperial os grandes do reino 

ficam em círculo (KAFKA, 2008a: 76). Há ainda a expressão Gedankenkreis, círculo de pensamentos (KAFKA, 

2008a: 36; 47), presente também no K20 no F24. Além disso, há que se referir o complemento dessa figura de 

círculo: a noção de meio ou centro, igualmente recorrente na Muralha da China e no OH3. A expressão in der 

Mitte surge sete vezes nesse caderno.    
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F35 a F38 – a troca entre dia e noite revela abertamente a hesitação da pena – que nasce enfim 

o F39.  

   

f. F39 a F50 

 

Complexíssimo é o texto do F39. Além de ser mais um dos centros temáticos irradiadores 

do K20 – como já mencionamos, F7 e F25 são outros dois exemplos –, é aqui que se decanta 

mais profundamente a leitura da Muralha da China – um dos textos mais importantes dos OH 

e um concentrador de figuras e temas que atravessam todos esses cadernos.334 Por conta desse 

denso imbricamento, vamos tentar destrinchar o F39 de um modo bastante esquemático, apondo 

passagens dos diferentes fragmentos para a comparação do leitor. Assim, conseguiremos nos 

dedicar melhor às conexões paralelas e fazer jus aos ecos internos e externos.  

O incipit do texto já revela a íntima relação com o fluxo literário anterior: cidade e dis-

tância desértica, como vimos, é a paisagem dos F36 a F38.335 A semelhança é ainda maior 

quando se fala das estreitas e labirínticas cidades que ocupam o espaço entre a cidadezinha e a 

fronteira: elas são irmãs da cidade-sol do F36, de onde “simplesmente não se sai mais, tendo 

uma vez entrado” (KAFKA, 1992a: 259). As remissões ao texto da Muralha são também evi-

dentes:  

 

Só de imaginar um pedaço do caminho a gente se cansa e mais do que um pedaço não 

se pode nem imaginar. [...] Se a gente não se perde no caminho até lá, então certamente 

se perde nas cidades e escapar delas é impossível por conta de seu tamanho. (KAFKA, 

1992a: 261) 

 

Os limites que minha faculdade de pensar me impõe já são estreitos o bastante, mas a 

região que aqui teria de ser percorrida é o infinito. (KAFKA, 2016: 81) 

 

Dez de tais cidadezinhas, uma ao lado da outra, e dez outras metidas por cima ainda 

não dão uma dessas gigantescas e estreitas cidades. (KAFKA, 1992a: 261) 

 

 
334 Afinal, a Muralha cruza-se p.ex. com o Guarda da tumba (a ordem real para instituir nova proteção, o duplo 

corpo do rei), com o Caçador Graco (a figura do barqueiro e da travessia, a largura infinita do mundo), com 

Chacais e árabes (o interesse oriental, a ameaça bárbara), etc. Note-se que alguns desses textos – aqui referidos 

por seus nomes tradicionais – são, por sua vez, múltiplos, uma vez que possuem diversas versões (o Graco, p.ex., 

tem seis) e textos antecessores e sucessores pertinentes a suas figuras centrais (a Narrativa do avô, constante do 

OH1, p.ex. é um precursor do Graco). 
335 Sobre o cenário desértico de F38, gostaríamos de comentar algo breve. Já em nota anterior fizemos referência 

à datação de F39 na noite de 29 para 30 de agosto. Schillemeit (1992c: 75-76) baseia-se, para isso, na coincidência 

temática entre o mencionado fragmento e o artigo de B. Russell sobre a Rússia bolchevista, enviado por Kafka 

como anexo da mesma carta e lá referido textualmente: “Entre as generalidades que li até ao momento sobre a 

Rússia, o artigo junto foi o que me fez mais impressão” (KAFKA, 2018: 172). Essa missiva contém, em seu 

primeiro parágrafo, a figura de um deserto, que – como vimos – é também cenário de F38, fragmento imediata-

mente anterior a F39: “O erro prova de que maneira eu penso só em mim próprio, estou fechado em mim, só 

retenho de ti aquilo com que posso ficar e o que mais gostaria de fazer, para que ninguém mo tire, era fugir para 

algures no deserto” (KAFKA, 2018: 171). Um pequeno reforço no argumento cronológico do editor kafkiano. 
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Será que realmente existe uma aldeia onde uma casa se ergue ao lado da outra, co-

brindo os campos numa extensão maior do que a nossa vista alcança, e que entre essas 

casas dia e noite se aperta um monte de gente? (KAFKA, 2016: 89)336 

 

Se a distância para a fronteira é de uma dimensão inconcebível, aquela até a capital é 

incomparavelmente superior. E aqui também o paralelo com a Muralha está como que à mão:  

 

Enquanto ainda recebemos vez ou outra notícias das guerras na fronteira, não ficamos 

sabendo quase nada da capital, quero dizer nós os cidadãos, pois os funcionários do 

governo têm não obstante uma notligação muito boa com a capital [...]. (KAFKA, 

1992a: 262; 1992b: 271) 

 

Nosso país é tão grande que nenhuma lenda dá conta do seu tamanho, o céu é quase 

incapaz de cobri-lo – e Pequim é só um ponto e o castelo imperial só um pontinho. 

[...] Mas como poderíamos saber disso – a milhares de milhas ao sul –, já quase na 

fronteira com o planalto do Tibete? Além disso qualquer notícia, mesmo que ela nos 

alcançasse, chegaria tarde demais, estaria haveria muito tempo envelhecida. 

(KAFKA, 2016: 84-85)337 

 

O atraso (e quase perda) da mensagem é também comum ao já mencionado F35 e ao 

enredo da Mensagem imperial (que é contada logo em seguida ao trecho supracitado). Esse 

esvaziamento da comunicação – gozo masturbatório com o canal? – se dá justamente pela ex-

tensa distância geográfica, a qual toma mais adiante – como também na Muralha338 – aspectos 

históricos:  

 

Na capital os grandes governantes mudaram se revezaram, até mesmo dinastias foram 

extintas ou depostas e outras novas principiaram, destruíram até mesmo a capital no 

último século, fundaram uma nova distante daquela, mais tarde destruíram também 

essa e a mais antiga foi novamente reconstruída [...]. (KAFKA, 1992a: 262; 1992b: 

272) 

 

[O povo] não sabe qual imperador está reinando, e até sobre o nome da dinastia per-

sistem dúvidas. [...] Imperadores mortos há muito tempo são entronizados em nossas 

aldeias e aquele que ainda vive só nas canções emitiu recentemente uma proclamação 

 
336 O texto de Kafka (2008a: 95) fala de uma aldeia em que há casas junto de casas (Haus an Haus) e, entre elas, 

pessoas, cabeças junto de cabeças (Kopf an Kopf). Há, portanto, uma duplicidade na justaposição que corresponde, 

ainda que não diretamente, à dupla justaposição (horizontal e vertical) em F39.  
337 A referência ao Tibete no OH3 faz-nos lembrar uma carta a Milena já citada em nota, na qual – em princípios 

de junho – diz Kafka (2018: 36) que está “a ler um livro sobre o Tibete”. E continua: “ao chegar à descrição de 

uma povoação nas montanhas junto à fronteira do Tibete, sinto de repente um peso no coração, tão desesperada-

mente abandonada parece a aldeia, ali tão longe de Viena. Ao que estou a chamar estúpida é à ideia de que o Tibete 

é longe de Viena. Será que é longe?” (KAFKA, 2018: 36). Mais que a relativização das distâncias – tema frequente 

de vários de seus textos –, patenteia-se aqui a obsessão kafkiana de se aproximar de Milena: Viena é onde a moça 

mora, Tibete é o espaço literário do livro em mãos. É esse um assunto recorrente nas cartas iniciais: o autor não 

cansa de afirmar que tem, ali em Merano, a Milena de verdade. [E isso não lembra um pouco a característica 

essencial de seu relacionamento com a primeira noiva, Felice Bauer: a hipóstase da amada na escrita?]  
338 Primeiramente, a muralha é “proteção contra os povos do norte”, depois é “uma proteção por séculos” (KAFKA, 

2016: 74). As passagens encontram-se respectivamente em 4v e 5v no OH3 (cf. KAFKA, 2008a: 16; 20). Essa 

mesma passagem do espaço para o tempo ocorre, em versão miniatura, na lenda da Mensagem: o mensageiro 

“continua sempre forçando a passagem pelos aposentos do palácio mais interno; nunca irá ultrapassá-los; e se o 

conseguisse nada estaria ganho; teria de lutar para descer as escadas; e se o conseguisse nada estaria ganho; teria 

de percorrer os pátios de ponta a ponta; [...] e assim por diante durante milênios [durch Jahrtausende]” (KAFKA, 

2008a: 80; KAFKA, 2016: 86). Além de percorrer as camadas concêntricas do império, é necessário que ele atra-

vesse os milênios.  
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que o sacerdote lê diante do altar. [...] Assim pois o povo se comporta com os senhores 

do passado, mas os do presente ele mistura com os mortos. (KAFKA, 2016: 87) 

 

A defasagem entre capital e cidadezinha (ou entre Pequim e aldeias) não impede que as 

ordens de lá sejam cumpridas aqui.339 Nem que o funcionalismo público local espelhe exata-

mente a hierarquia nacional dos engenheiros chineses:  

 

Nossos funcionários sempre estiveram em seus postos, os elevmais elevados [die ho-

henöchsten Beamten] vinham da capital, os secundários medianos [die zweithöheren 

mittleren Beamten], no mínimo de fora, os mais baixos [die niedrigsten] de nosso 

meio, e assim permaneceu e assim nos bastou. (KAFKA, 1992a: 262; KAFKA, 1992b: 

272) 

 

O trabalhador diarista não conhecia essa impaciência [...]; os mestres de obras mais 

altos [die oberen Führer], até mesmo os de nível médio [die mittlern Führer], enxer-

gavam o suficiente do múltiplo crescimento da construção para desse modo conserva-

rem o espírito forte. Mas para os de nível inferior [die untern Männer] [...] foi neces-

sário adotar outras medidas. (KAFKA, 2008a: 28; KAFKA, 2016: 76) 

  

Essas coincidências às vezes quase literais surpreendem até mesmo quando abordamos 

figuras aparentemente singulares, como p.ex. a do coletor-mor de impostos. Ele também tem 

seus antepassados chineses: no texto da Muralha se menciona um “funcionário imperial que 

percorre a província” e, em meio a outras atribuições, “examina as listas de impostos” (KAFKA, 

2016: 87). É desse viajante que provavelmente nasce o homem velho reclinado em sua varanda 

seu alpendre balaustrado defronte da praça do mercado340 e sob a bandeira real. Nessa conjun-

ção de imagens, bastante imponentes, vemos a herança de vários fragmentos anteriores: a va-

randa da casa vem do F23, o gesto de reclinar-se é o mesmo de Herodias em F25 e do chefe em 

F31, os balaústres já compuseram cenário em F23, F25 e F37, o reino341 é a paisagem do F19 e 

a bandeira sobre o telhado foi trazida dos sótãos de F21. De fragmentos anteriores provém 

também a autoridade do coronel: como seus parentes – o estrangeiro em F20, o tio em F22 –, 

ele nunca mostrou nenhum documento comprobatório, pois sua própria existência parece se 

afirmar como prova. E como os carcereiros que tomam dos prisioneiros a sua cela no F24, o 

coletor também tomou tudo o que tinham esses habitantes.342 

 
339 A questão da ordem (Anordnung) é uma herança do Guarda da tumba: é desejo do príncipe dar a ordem para a 

instituição de um novo cargo além do guarda do parque. Na Muralha, ela aparece nas “determinações [Anordnun-

gen] do comando supremo” (KAFKA, 2008a: 47; KAFKA, 2016: 80), através das quais o povo vem a se conhecer. 

Aqui no K20 ela retorna também num texto do complexo soldadesco, o F20, cujo narrador – antes de apresentar o 

estrangeiro adventício – assim se pergunta: “Quem ordenou [angeordnet] assim? Não se sabe exatamente” 

(KAFKA, 1992a: 240). 
340 Como o palácio imperial em Uma folha antiga da China. 
341 Prova da inconclusão desse fragmento: mais tarde, esse reino torna-se império (fala-se dos bosques imperiais). 

Nesse ato falho, o F39 trai a sua origem.  
342 F24: “até mesmo a última coisa que nos restou a cela eles querem tomar de nós[?]” (KAFKA, 1992b: 262). 

F39: “Agora você nos tomou tudo o que tínhamos, então toma-nos a nós mesmos também, por favor” (KAFKA, 

1992a: 264). 
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Conexões verbais e figurais se estendem ainda a outros detalhes. Poderíamos comentar 

por exemplo: 1) a comparação do coletor-mor com a “muralha do mundo”. Além de herança 

do texto chinês do OH3, as figuras do muro (Mauer) e do mundo têm proveniência mais ime-

diata: o primeiro, do F24; o segundo, do F27.343 2) A multidão a escalar em escadas, por sua 

vez, é um composto figural oriundo dos personagens do F25 (os vendedores-escaladores + a 

multidão de compradores). 3) Enfim, a recordação de infância – outra típica estratégia narrativa 

na Muralha, onde aparece em três pontos – surge aqui no K20 também no F4, no F17 e mais 

imediatamente no F20 (i.e. o fragmento do estrangeiro soldadesco). 

Esse testemunho da memória infantil merece um destaque particular, justo ser através 

dele que se nos apresentam o destacamento dos soldados e o acontecimento que dá título à 

versão brodiana desse texto: A recusa. Aqui também – como em duas ocasiões na Muralha – o 

narrador vivencia um momento marcante na presença de seu pai. Curiosamente, este trabalha 

como ferrador, uma função muito aparentada à do narrador sapateiro de Uma folha antiga344, e 

leva o filho para a recepção de uma delegação do povo no alpendre do coronel. Nessa recepção, 

alguns soldados em formação semicircular vigiam tudo o que é feito. Não há que negar nessa 

disposição uma combinação da figura do semicírculo – importada do F20, onde configurava o 

grupo de moradores da casa visitada – com a figura dos vigias – já presente no F19, mas prota-

gonista no F34 e no F38. Tanto no F19 (o príncipe uniformizado) e no F20 (o estrangeiro para-

mentado) quanto também no F25 (o homem inflexível, os vendedores soldadescos) tínhamos 

notado a presença da temática guerreira, que aqui desabrocha patentemente na superfície tex-

tual. Ainda antes, no F15, o círculo de lanças e gente armada tinha denunciado esse interesse 

kafkiano no K20 – e é também desse contexto inicial, ao qual pertence o F10, que provém a 

caracterização do corpo dos soldados:  

 

São pessoas pequenas, não são fortes, mas habilidosas, o mais notável neles é a den-

tição forte, que enche realmente demais a boca, e enfim uma certa cintilação inquieta 

de seus pequenos e estreitos olhos. (KAFKA, 1992a: 265) 

 

Seria possível imaginá-lo como um bicho na selva que à tarde vai sozinho, lento, pon-

derado, cambaleante rumo ao bebedouro. Seus olhos estão turvos, tem-se frequente-

mente a impressão de que não vê de verdade aquele a quem dirige seus olhos. [...] São 

turvos olhos bêbedos de um homem que evidentemente não bebe. (KAFKA, 1992a: 

232) 

 

O mesmo olhar ausente, esvaziado, do bicho-bêbado de F10 parece ter saltado para esses 

olhos que piscam inquietos; a mandíbula dos militares é tal como a de um bicho selvagem. 

 
343 E, afinal, essa ilusão (Täuschung) de vozes murmurantes na presença do coronel não lembra o engano (Betrug) 

diabólico do mundo nos F27 a F30? A proximidade das figuras não pode ser fortuita…   
344 Cabe ressaltar que no texto da Folha antiga, pertencente – como se sabe – ao contexto da Muralha, a figura do 

cavalo tem grande relevância, especificamente na forma das cavalgaduras carnívoras dos nômades nórdicos. E o 

sapateiro do cavalo é, enfim, o ferrador.  
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Características animalescas – ou no mínimo estranhas/ estrangeiras – também importam-se da-

quelas origens já referidas, a Folha antiga e a Muralha, especificamente dos trechos em que se 

fala da diferença de linguagem:  

 

Os soldados falam um dialeto completamente incompreensível para nós, não conse-

guem nem um pouco se acostumar ao nosso, assim resulta neles uma certa reclusão, 

uma inacessibilidade [...]. (KAFKA, 1992a: 265) 

 

Com os nômades não se pode falar. Eles não conhecem a nossa língua, na realidade 

quase não têm um idioma próprio. Entendem-se entre si de um modo semelhante ao 

das gralhas. [...] Consequentemente recusam qualquer linguagem de sinais. Você pode 

deslocar as mandíbulas e destroncar as mãos que eles não o compreendem nem nunca 

irão compreender. (KAFKA, 2017: 25) 

 

O dialeto da província vizinha é essencialmente diverso do nosso e isso também se 

expressa em certas formas da linguagem escrita, que para nós têm um caráter arcaico. 

(KAFKA, 2016: 89) 

 

Assim se vê, o corpo dos soldados é bastante expressivo.345 Outro corpo destacado no 

texto é o do coronel, e isso em duas fases/ faces: 1) primeiramente, num momento sistólico, 

esse corpo está tenso num gesto com as mãos, respira visível e intensamente, e tem uma dimen-

são imponente (o funcionário precisa se esticar na ponta dos pés para alcançá-lo); 2) num se-

gundo momento, diastólico, esse mesmo corpo tomba humanamente exausto sobre uma pol-

trona. É curioso o quanto essas duas facetas lembram as lutas do Guarda da tumba: primeira-

mente, uma disputa desigual com os gigantescos antepassados, com cujos pés precisa degladiar-

se; posteriormente, uma prostração sem igual, da qual se recupera somente após uma hora de 

descanso.346 Interessante também – e igualmente importante por seus espelhamentos interno e 

externo – é o gesto congelado do coletor-coronel. Esses dois paus de bambu (eis mais uma 

metamorfose da constelação binária!), simbolizando a lei que o apoia e o apoio que dá à lei, 

têm como correspondente especular imediato os dois cidadãos que apoiam o inseguro orador347, 

mas retomam também dois outros duplos anteriores: a Doppelgestalt do príncipe no Guarda da 

tumba (KAFKA, 2006a: 123-124) e a oposição entre império imortal e imperador mortal na 

 
345 Além de boca e olhar, merece destaque seu jeito de pôr a mão sobre o cabo da faca: uma figura que, além de 

provocar nojo no narrador, antecipa a figura paterna do F55, cuja luta (noturna como a do Guarda da tumba) se 

resume a, faca à mão, tentar cortar uma fatia de pão. A mão descansa no cabo enquanto o soldado “presta atenção 

às conversas [na loja onde entrou], não as entende provavelmente, mas ainda assim dá a impressão de como se 

entendesse, não diz ele mesmo nenhuma palavra, apenas olha rijamente para aquele que fala, então de novo para 

aqueles que escutam” (KAFKA, 1992a: 266). Essa alternância de objeto de visão, acoplada à óbvia incompreensão 

linguística, retoma gestos do condenado na Colônia penal, o qual – apesar de não entender as explicações em 

língua francesa – “dirigia o olhar para onde quer que o oficial apontasse e quando este então foi interrompido pelo 

explorador com uma pergunta, também ele, da mesma forma que o oficial, olhou para o explorador” (KAFKA, 

2011a: 68). Os trânsitos formulaicos, assim se evidencia, ultrapassam os suportes e as épocas da obra kafkiana.  
346 Falamos acerca disso em nota anterior. Veja-se Kafka (2006a: 107-111). 
347 E como não ver nesse trio – orador com dois (literais) apoiadores – uma nova metamorfose dos trios anteriores: 

homem com duas mulheres de F25, homem com duas loiras em F33? Lembremos aqui também que, para sanar a 

insegurança do orador, os cidadãos recorrem ao envio de mensageiros a outros famosos oradores. No cerne desse 

fragmento, portanto, como a Mensagem na Muralha, também se figura um correio.     
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Muralha (KAFKA, 2008a: 75).348 E nesse contexto cabe apontarmos: a lei e suas justificativas 

– ou seja, seus apoios – serão o tema do F43. 

O fragmento é interrompido um pouco depois de abandonar essa questão das concessões 

e das recusas do coronel às delegações cidadãs: um gesto narrativo perfeitamente análogo 

àquele do narrador da Muralha, que abandona a questão das obscuras instituições chinesas 

quase ao final do seu texto (v. KAFKA, 2008a: 103).349 Mas o último parágrafo de F39 retoma 

dois pontos anteriores do K20: 1) a questão etária que fundamentava a luta dos jovens contra o 

diabólico mundo em F27ss.; 2) a ideia de um pensamento muito abrangente para ser pensado 

até o fim, obsessão compartilhada pelo capitão de F24.  

Logo em seguida, há um estranho hiato de três fragmentos bastante deslocados até enfim 

chegarmos ao F43 e ao F44, elementos do conjunto urbano-imperial herdado da Muralha chi-

nesa. Esse hiato é resumido na tabela a seguir:  

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F40 

domador Burson  

jaula-salão 

abarracamento 

tratadores (Wärter) 

 

→ salão: F19 

→ contexto militar: F39 

→ guardas (Wärter/ Wächter): F19, 

F24, F38, F39 

F41 
homem + mesa + lâmpada + livro → semelhante constelação: F7, F16, 

F22, F31, F61, F65, F121 

F42 

homem desertor + gabinete + escrivaninha → idem 

→ Deserteur talvez remeta a Dresseur 

(domador) 

 

De um texto como A questão das leis já tanto se escreveu que talvez se possa afirmar, 

segundo a letra textual, que as interpretações se tornaram lei: consolidaram-se e, ao mesmo 

tempo, consolidaram o fragmento como uma parada obrigatória do estudioso. Nosso caminho 

é antes um desvio, pois não tentaremos mais nova entrada hermenêutica; pelo contrário, fare-

mos um atravessamento. Vamos anotar brevemente alguns cruzamentos textuais, começando 

por uma fórmula de origem. O F43 parece uma fusão dos horizontes primários de dois frag-

mentos anteriores, F34 e F39: por um lado, aborda a lei e sua interpretabilidade – tema da lenda 

 
348 A Doppelgestalt é uma figuração kafkiana da razão político-teológica da continuidade monárquica para os 

juristas ingleses do setecentos: o corpo mortal do rei (aquilo que, na Muralha, é o indivíduo imperador: der einzelne 

Kaiser) e o seu imortal corpo político (na Muralha: das unsterbliche Kaisertum). V. sobre isso o clássico estudo 

de Ernst Kantorowicz (The King’s Two Bodies, 1957), já citado outras vezes em estudos sobre os OH.  
349 O texto tradicionalmente brodiano, por sinal, se cala exatamente nesse ponto. Assim reza a tradução de Carone 

em suas duas últimas linhas: “E por isso não quero por enquanto prosseguir mais na pesquisa dessa questão” 

(KAFKA, 2016: 91). 
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do porteiro, inspiração do F34, especialmente em sua versão romanesca – e, por outro, contex-

tualiza-as num cenário bastante afeito ao da Muralha e do F39, nos quais há uma estranha 

relação dinâmica entre nobreza e povo, entre comandos superiores e práxis cotidiana.  

A primeira transformação oriunda do F39 é o deslocamento da figura do funcionalismo 

para a da nobreza – o que, diga-se de passagem, se perpetuará no F44, em que o funcionário-

soldado é justamente um nobre. É para essa nobreza que existem as leis, são segredo desses 

homens nobres, os quais – como o homem do campo da Türhüterlegende – habitam um espaço 

fora da lei.350 O ponto central é que essas leis são mensagem oca, isto é, reproduzem aquele 

modelo formulaico que várias vezes mencionamos: não possuem conteúdo (explícito), mas ape-

nas validade (i.e. comunicabilidade), provocando com isso um convite à exegese. A partir das 

várias suposições acerca de suas características, surgem partidos e tradições, um problema que 

já inquietava o principado no Guarda da tumba e a narrativa histórica da Muralha da China – 

e antes deles os juristas intérpretes da lenda no Processo.  

Entre essas tradições, há uma popular que ressalta a enormidade da herança jurídico-legal 

e, portanto, a necessidade de permanecer investigando-a. Essa inesgotabilidade do terreno in-

terpretativo – outra metamorfose da vastidão infinita da China351 – desperta, então, a esperança 

messiânica – figura que já conhecemos do F7 e voltaremos a rever no final do F98 (Brasão da 

cidade) – de uma reviravolta redentora que 1) libertará o povo da nobreza (leia-se: da lei, visto 

que “o que a nobreza faz é lei”) e 2) libertará a tradição de seu peso hermenêutico. No gesto de 

pôr um ponto final respirando com alívio (aufatmend) – como reza o texto kafkiano – se escon-

dem nada menos do que a exaustão do coletor-mor de F39 após a recusa e o correspondente 

alívio (Erleichterung) da multidão do povo.352 A relação que lá havia entre os netos do coletor-

mor e as crianças do povaréu aqui se reproduz entre nobre lei e comunidade popular: esses não 

são dignos daqueles.353  

 
350 Nobres outlaws. V. sobre o assunto o texto de Derrida (1992). 
351 “Os limites que minha faculdade de pensar me impõe já são estreitos o bastante, mas a região que aqui teria de 

ser percorrida é o infinito” (KAFKA, 2016: 81). Não esquecer que, apesar (ou até mesmo por conta) dessa imen-

sidão, o narrador é premido a investigar. Há uma espécie de imperativo investigatório numa frase como a seguinte: 

“Se quero transmitir e tornar inteligíveis o pensamento e as experiências daquele tempo, então não posso deixar 

de me aprofundar [nachbohren] o suficiente justamente nesta questão [i.e. da construção parcial da muralha]” 

(KAFKA, 2008a: 39; 2016: 78). Uma escavação investigatória – bohren é (per)furar – é também a tarefa do bicho-

narrador da Construção. O cão das Investigações – tão tardio quanto a toupeira anterior – partilha do mesmo 

espírito imperativo. Ainda sobre semelhanças filológicas: nachforschen (investigar, ir atrás de) aparece no final de 

F39 como aquilo que o narrador não precisa fazer, uma vez que as coisas contadas são imediatas para ele. As 

vivências de infância desse protagonista são tão vivas que, ao contrário do historiador da Muralha e do narrador 

de F20, não precisam do apoio da narrativa alheia (Nacherzählung). 
352 Pôr um ponto final: a parusia literária, o apocalipse do texto.   
353 F39: “as outras crianças são indignas deles” (KAFKA, 1992a: 263); F43: “porque ainda não podemos ser dig-

nificados pela lei” (KAFKA, 1992a: 272). Dignidade é, como vemos no texto riscado (v. KAFKA, 1992b: 274), 

também uma característica desse templo de rigidez e seriedade que é o coletor-mor.   
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Outro contato co-textual aparece no final do fragmento, mais exatamente na sua última 

linha. A máxima do escritor citado – como não lembrar do erudito autor daquele best-seller 

chinês resenhado na Muralha (KAFKA, 2016: 78)? ou ainda daquele princípio kantiano inter-

pretado pelo narrador do mesmo texto (KAFKA, 2016: 80)?354 – recorre à mesma fórmula do 

descarte do mínimo certo/ seguro que já surgira no F24 e no F39: em um caso, a cela tolhida 

aos prisioneiros; no outro, os cidadãos tolhidos de si mesmos; aqui nesse fragmento, a lei da 

nobreza jogada fora.355 Essa delicada situação de privação é traduzida, por sua vez, na imagem 

da vida sobre o gume de uma faca, figura que, por conta de sua rara frequência até o momento, 

não pode senão remeter ao soldado na loja F39, cuja mão descansa justamente sobre o mesmo 

instrumento.356  

Ao contexto militar retornamos, enfim de forma pura novamente, no F44. O tema aqui é 

a ordem de recrutamento de efetivo humano para os combates fronteiriços. Apesar da diferença 

de superfície, a conexão oculta com os fragmentos anteriores é óbvia: faz-se também via Mu-

ralha, uma vez que tanto a insegurança da fronteira – os nômades que vêm do norte – quanto a 

ordem – Auftrag é também o que recebe o mensageiro da Mensagem imperial357 – figuram 

naquele texto. Esse recrutamento é feito por um jovem nobre, um personagem que combina 

características, por um lado, da classe revolucionária do final de F39 (i.e. juventude) e, por 

outro, da classe legisladora do F43 (i.e. nobreza). Ele é herdeiro também do estrangeiro aguar-

dado no F20, pois – apesar de não carregar um bloco de notas, mas sim um chicote (eis a pri-

meira aparição dessa importante figura no K20!) – é diante dele que se forma o grupo – lá 

semicircular, aqui retilíneo – dos moradores. Há simplesmente uma inversão dos papéis: o ad-

ventício, talvez representante do Estado, passa de requerido a requerente. 

A propósito da inversão, no F44 também se apresenta um grupo binário: trata-se do ho-

mem fujão e da moça intrometida. É frequente que um homem se ausente do recrutamento; isso 

acontece não por medo, mas por um sentimento compartilhado pelo personagem canino de F4 

e F5: timidez, temor, vergonha.358 Essa ausência, porém, não é real, ela faz parte de um script 

 
354 Lembremos ainda: o livro era um dos objetos do fragmento-linha F41. O antigo escritor vai ainda aparecer 

riscado no F45.  
355 Para todos esses casos, cf. a sabedoria paradoxal em Marcos 4, 25b. 
356 Remissão igualmente singela é aquela que vemos na correção de “desde tempos remotos” para “desde tempos 

remotíssimos” (v. KAFKA, 1992a: 271; KAFKA, 1992b: 276). Apesar da fórmula ser corrente na produção kaf-

kiana – uma de suas obsessões é essa antiguidade provocadora por sua obviedade e inacessibilidade –, a evidente 

proximidade entre os fragmentos F39 e F43 justifica a visão de que a divergência corretiva (i.e. superlativar o 

adjetivo) parte de uma coincidência de fundamento (v. “desde tempos remotos” em KAFKA, 1992a: 264). Os dois 

textos falam a mesma língua, falam do mesmo objeto. Até mesmo detalhes pequenos assim o comprovam.         
357 E o líder do F35. E o príncipe de F19. 
358 O texto diz que o personagem não sofre de Angst vor dem Dienst, vor dem Kampf (KAFKA, 1992a: 274). Mas 

talvez tenha Furcht vor der Arbeit (KAFKA, 1992a: 225), como a personagem de F5. Seria possível uma leitura 

poetológica do presente trecho? Para suas manobras “militerárias”, o autor precisa de material humano.     
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cômico, de se esconder num canto – outro lugar kafkiano359 – e tentar escapar à vista de todos.360 

A procura pelo faltante inicia-se antes por um gesto ocular do que por um aceno, exatamente 

como o convite erótico no F7 (olhar > indicador) e a penetração do homem na multidão no F25 

(olhares > cotovelos), e acaba 1) na punição corporal do infrator com o chicote preso em ambas 

as mãos – gesto similar aos paus de bambu no F39 – e 2) na exaustão do espancador, como a 

do coletor-mor pós-recusa.361 Vemos o reaproveitamento das figuras e de sua composição ges-

tual, a ponto de sentirmos a tentação de considerar a escrita kafkiana como uma combinatória 

formulaica a partir de um arcabouço de elementos. 

O correspondente inverso do homem fujão é a moça estrangeira que se imiscui no recru-

tamento alheio. Trata-se de um rito de passagem feminino, o qual, pelo pequeno detalhe de 

ocorrer a “uma completa estrangeira que viaja para sua terra natal” (KAFKA, 1992a: 275), 

retoma diretamente a prova do nadador do F33 (ele também um estrangeiro em sua pátria) e, 

indiretamente, as provas antecedentes: a da menina ingressante na alta sociedade no F17, a do 

sobrinho diante do tio em F22, a do jovem de 15 anos no negócio de F31. Com outras figuras 

femininas – as duas mulheres de F25 e a velha de F34 – essa moça também divide sua posição 

encurvada, a qual assume no momento em que, envergonhada pela frustração do evento e por 

seu não-pertencimento à casa, foge pela porta.362 Como seu antípoda masculino, ela também 

apanha dos soldados: não com um chicote, mas com um soco.  

No espírito desse complexo de inspiração chinesa, o final do texto remete também ao 

final da Mensagem imperial. Na categórica impossibilidade de recrutamento de um homem 

excedente na casa – “jamais um tal excedente foi recrutado e jamais algo do tipo acontecerá” – 

há embutido a fórmula usada para se referir à impossível chegada do mensageiro aos portões 

exteriores do palácio: “mas isso não pode acontecer jamais, jamais” (KAFKA, 2016: 86). O 

F45, subsequente, dá continuidade aos resgates chineses: afinal, o incipit “Assim consta em um 

dos nossos antigos escritores escritos” nada mais faz que reformular aquele fragmento emoldu-

rador em duas partes, constante do OH3 e citado acima em nosso excurso no Capítulo Inicial: 

 
359 V. p. ex. F19 (onde se posta o narrador), F117 (que haure inspiração da Metamorfose) e F135/ F136 (para onde 

corre o rato fugitivo).  
360 O script também faz parte de F7 – “‘Vocês encenam uma comédia aqui?’. ‘Sim’, disse ela, ‘um pouco. Como 

você sabe das coisas!’.” – e desagrada, por sua vez, o coronel de F50, mais um da lista de substitutos da sequência 

estrangeiro (F20) → coletor-mor (F39) → jovem nobre (F44). 
361 Coincidências mínimas: a redação original de Kafka (1992b: 278) optava pela palavra “cansaço”, que é, a meio 

caminho, substituída por “exaustão”, numa exata correspondência ao vocábulo utilizado em F39 (KAFKA, 1992a: 

268). 
362 Essa frustração se dá primordialmente pelo olhar desatento do jovem nobre: “mesmo quando direciona os olhos 

para alguém, este não se sente visto”. Não é exatamente o mesmo olhar do bicho-bêbedo de F10: “tem-se frequen-

temente a impressão de que não vê de verdade aquele a quem dirige seus olhos”? Como dissemos, um arcabouço 

de figuras e gestos disponíveis à mão do autor…  



208 

“Essa tradução (talvez demasiado europeizante) de algumas folhas manuscritas chinesas [...]” 

e “Aqui seguem ainda algumas páginas [...]” (KAFKA, 2008a: 127).363  

Como os fragmentos F45 a F49 estão intimamente interconectados, usaremos o mesmo 

método em tabela para contemplá-los: 

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F45 

escritores antigos 

juízo sobre vida e felicidade 

→ tempos remotos, sabedoria antiga: 

F39, F43 

→ caráter aforístico: F27ss. 

F46 
história antiga do povo 

punições 

→ povo: F43 

→ espancamento com chicote: F44 

F47 
homem duvida da divindade do imperador 

gota d’água e ondas no mar 

 

F48 

homem duvida da divindade do imperador 

juiz da cidade imperial 

transporte da terra natal por soldados 

cansaço 

 

→ cidade: F36ss., F39 

→ soldados: F39, F44 | terra natal: F5, 

F33, F44 

→ exaustão: F39, F44 

F49 
diálogo (entre juiz e homem?) sobre dúvida a 

respeito da divindade do imperador 

 

 

Aqui valeria a pena abordar alguns pontos: a) F47 a F49 são sucessivas e frustrantes ten-

tativas de acessar o mesmo tema e pertencem, nem sempre tão explicitamente quanto F48, mas 

por intermédio das figuras do imperador e dos soldados, ao complexo urbano-imperial desabro-

chado em F39;364 b) F45, F46 e F48 (e por dedução também F49) se amarram indiretamente via 

F43, isto é, pela mobilização de figuras jurídicas: juízo ou sentença (Urteil), pena (Strafe) e juiz 

(Richter);365 c) não há que negar que a ascendência divina do imperador coloca-nos novamente 

diante de uma conhecida figuração binária – a dupla natureza, aparentada à Doppelgestalt do 

 
363 Não esqueçamos que essa moldura talvez diga respeito aos imediatamente anteriores Durante a construção da 

muralha da China – onde realmente se refere um antigo escritor, autor do best-seller supramencionado (cf. 

KAFKA, 2016: 78) – e Uma folha antiga da China. 
364 Antes mencionamos o lapso kafkiano de primeiramente descrever a bandeira do reino sobre o alpendre do 

coletor-mor (herança de F19) e, logo em seguida, patentear a origem chinesa do F39 na referência aos bosques 

imperiais. No F47, a remissão à Muralha e à Mensagem passa a ser explícita, constante na superfície textual.    
365 Os soldados – como executores da pena (vide F44) – pertencem também a esse circuito. Não custa lembrar que, 

como bem mostra o genitivo aposto a juiz, trata-se em todos os casos de existências urbano-imperiais.  
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príncipe no Guarda da tumba (contemporaneidade versus fundamentação histórica) e à oposi-

ção império (historicamente imortal via tradição) versus imperador (contemporâneo e mor-

tal).366 

O F50 merece particular destaque; apresenta-se, afinal, como o elemento sublime dessa 

seção. Nele convergem inúmeros fios e figuras narrativas do K20 e do complexo urbano-impe-

rial. Tentaremos destrinchá-lo de maneira esquemática: a) coronel imperial (representante do 

imperador) + cidadezinha nas montanhas: trata-se, obviamente, de uma derivação direta do F39, 

tanto do cenário quanto do protagonista; não há que negar também seu contato imediato com 

F47 a F49; b) obediência “por conta de seu olhar”: a imponência pelo gesto ocular está não só 

nas há pouco referidas figuras de F44 (jovem nobre), F25 (homem) e F7 (moça), como também 

no tio-chefe de F22;  c) escritório = salão de deliberação: a figura do salão é palco dos aconte-

cimentos também no F19 e no F40; d) “sentado à mesa, a pena na mão”: o senhor de Poiton 

está na mesma posição no início de F7, quando o narrador adentra a tumba; e) formalidades + 

cenas cômicas: a encenação cômica, há pouco mencionada no contexto do homem fujão, apa-

rece também na boca do protagonista do F7; formalidade é como o narrador de F39 se refere, 

ainda que de maneira negativa, ao gesto de a delegação ir buscar a recusa do pedido; f) “se 

recosta, retendo contudo a pena na mão” + “a mão esquerda no bolso da calça” (logo, a direita 

com a pena): destro também é De Poiton (F7), que põe a esquerda no colete; a esquerda no 

bolso é a posição do médico Herodias em F25367, que, por sua vez, reclina a cabeça; o reclinar 

do corpo inteiro, como marca de imponência, desabrocha aqui em sua plenitude, mas já apare-

cera em F39 (o coletor-mor) e voltará a aparecer em F61 (o engenheiro entrevistador)368; g) o 

requerente (Bittsteller) como “desconhecido que emergiu da multidão por um momento”: é a 

mesma figura emergente do orador em F39, mas retoma também o requerente (Petent) de F20; 

h) “a impressão de que o coronel vê mais do que meramente a ele [i.e. o requerente]” + “um 

olhar descuidado, cansado, vagueante, contudo um contínuo, um olhar com o qual se observaria 

por exemplo os grandes movimentos de tropas”: exatamente o mesmo olhar desatento, atraves-

sador, do jovem nobre em F44, herdado por sua vez do bicho-bêbado de F10: um olhar, afinal, 

 
366 Lembremos que a dupla natureza é uma questão eminentemente cristológica. Tem a ver com uma concepção 

de messias que faz do filho de Adão (ho huios tou anthropou) o filho de Deus (ho huios tou theou). 
367 Destaques para a posição da mão esquerda incluem ainda: o homem cravando-a na barba (F16) e o criado 

apoiando-a na cintura (F17). 
368 Sobre esse recostar-se como marca de poder, v. Kafka (2013: 247; 2018: 110) em carta a Milena de 24 de julho: 

“Alguma vez na história universal um imperador [Kaiser] teve melhor vida do que eu? Entra na sua sala e já lá 

estão pousadas as três cartas e tudo o que tem de fazer é abri-las – que dedos vagarosos! – recostar-se na cadeira e 

[sich zurückzulehnen und] – não ser capaz de acreditar que esta felicidade é a ele que está a acontecer”. A dignidade 

imperial, nesse trecho, é aquela do destinatário das cartas da correspondente – e contrasta diametralmente com a 

indignidade do receptor dos telegramas em 30 de julho: “Depois, uma pessoa [man] olha em volta e seria de pensar 

que se ia ver gente a fazer má cara, não precisamente inveja, mas, mesmo assim, olhares em que está escrito: 

‘Como é que foste justamente tu a receber esse telegrama? Vamos já dar parte disso lá em cima. [...]’” (KAFKA, 

2013: 263; 2018: 123). 
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com o qual se faz o recrutamento de tropas. Vê-se, assim, como debaixo do risco Kafka oculta 

algumas filiações imediatas. 

 

g. F51 a F75 

 

O terminus a quo da sequência que se estende até o F75 – como já expusemos, fazemos 

cortes mais ou menos aleatórios no fluxo da escrita – tem sua razão no abrupto e incerto desvio 

temático. O F51 é um texto de tonalidade aforística, cuja função parece ser – pelo menos a 

quem lê o Textband da KKA – despertar a atmosfera crepuscular do F52.369 Essa perspectiva, 

porém, é enganosa, uma vez que no princípio era um veículo, não uma tarde outonal, a abrir o 

fragmento F52. Desse veículo emerge mais à frente o bonde que atropela o protagonista da 

narrativa, recém-egresso do portão de uma casa: uma figuração que em várias ocasiões já foi 

usada no K20 (a dupla entrada). O atropelamento desse anônimo faz seu rosto assumir uma 

carranca expressionista, numa contração que se fixa e também se estende, pelo recurso à mesma 

combinação formular de sich zusammenziehen (contrair-se) + klein werden (encolher), a outros 

futuros personagens (o pão em F55, o bosque em F66).370  

Trânsito extensivo é também o que ocorre às figuras seguintes de F52: o sacerdote na 

escadaria (possível resgate do final de F34?), as crianças circulando e o abotoamento da roupa. 

Afinal, o F53 surge por uma simples operação de deslocamento: o final do texto anterior é o 

princípio deste, o personagem secundário de lá se torna o protagonista daqui. A cena com as 

crianças é a mesma também, mas agora elas formam uma multidão – figura de longa trajetória 

no K20 – e dessa multidão se destaca – como não lembrar do requerente no meio da delegação 

em F39? ou do proprietário entre seus clientes no F25? – uma menina, cujo vestido o sacerdote 

abotoa no lugar de sua sobrecasaca (v. F52). No seu rosto, que parece assumir alguma feição 

diabólica, ele vê algo semi-esperado. A frase referida – “sinal que não esperava ou que talvez 

até esperasse” (KAFKA, 1992a: 281) – é uma evidente reformulação, deslocada para os olhos 

de quem observa a moça, do gesto da estrangeira no recrutamento de F44: “Por isso ela não 

esperava, ou melhor, ela com certeza esperava por isso” (KAFKA, 1992a: 276).371 

 
369 O caráter aforístico justifica sua transposição na nota de número 76 dos Zürauer-Aphorismen, a já referida 

coletânea elaborada a partir de mais uma centena de fragmentos de aforismos originalmente redigidos em em 1917 

e 1918, com o acréscimo de oito outros advindos do K20.   
370 Não há uma semelhança qualquer entre esse rosto deformado e aquele rosto inacessível da pergunta em F51? 

São duas figurações do fechamento, da ilegibilidade, de um certo incômodo.  
371 Em alemão isso parece ainda mais evidente por conta da semelhança gráfica entre vielleicht e vielmehr: 

“Zeichen, das er nicht erwartet oder vielleicht sogar erwartet hat” e “Das hat sie nicht erwartet oder vielmehr sie 

hat es bestimmt erwartet”. 
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O fragmento se encerra com o aparecimento, na porta da igreja, de uma cigana selvagem: 

a irreconhecida esposa do sacerdote, Emilie.372 Ela é a protagonista do curto F54, cujo incipit 

nada mais é do que a re-escrita apressada do final de F53, no mesmo esquema que une F52 ao 

subsequente.373 Agora o espaço narrativo não é mais o exterior da igreja, antes seu espaço in-

terno, especificamente o altar. O leitor, porém, fica sem saber o que mais acontece, uma vez 

que muito rapidamente se interrompe o fluxo da escrita: diante de uma bacia (seria um ba-

tismo?), no momento de um imperativo transformador. E pela mesma amarração sintático-le-

xical, tão frequente nessas e nas próximas páginas, o auf dem Altar com o qual termina (e tam-

bém começa!) o F54 se transfere para o auf dem Tisch de princípios do F55.374 

Do sacerdote, exorcista de crianças barulhentas, chega-se aqui ao pai e suas crianças ad-

miradas. A cena é a de uma cômica derrota: o triunfo de um pedaço de pão sobre o pater fami-

lias. A faca e seu cabo haviam sido destacados já no F39, pois eram o lugar de descanso da mão 

dos aterrorizantes soldados; aqui, entretanto, são o instrumento do frustrante trabalho noturno 

desse “grande homem”. Se lembrarmos a “vida de manobras” kafkiana, não há que negar sob 

essa imagem um veio autorreferencial – e não só nela como também no olhar alternado de cada 

um dos filhos, o qual, por intermédio da mesma expressão usada no F35 para caracterizar a 

relação entre os seguidores e o líder-mensageiro (“vez ou outra”) na cavalgada noturna, confi-

gura essa incisão no alimento como uma tarefa, uma missão.375 O fracasso momentâneo é in-

terrompido pela manhã e pela necessária ida à cidade, figura que, como sabemos, vem encabe-

çando um complexo desde o F36. O fim do texto, em que se descreve o pão contraído e enco-

lhido como um rosto humano, é um resquício do protagonista atropelado de F52.376 

 
372 Esse nome é relevante. Afinal, o personagem em F78 que é vítima de duplicação e está acompanhado da esposa 

chama-se justamente Emil. Uma migração? Vale a pena ainda relembrar que, na correspondência a Milena, o nome 

aparece em duas cartas de 9 de agosto: “eis que chegam quatro cartas, aliás não de uma vez [...], depois de mais 

um bocadinho, a carta que trata da Emilie” (KAFKA, 2018: 146) e “Mas agora chega, agora fala-me de Emilie” 

(KAFKA, 2018: 150). O editor da KKA acredita ser uma referência secreta, possivelmente ao encontro em Gmünd 

no fim de semana de 14 e 15 de agosto (v. KAFKA, 2013: 617). Na missiva seguinte, surge uma Grete – “Sobre 

teu pai, falamos em Gmünd. Diante da ‘Grete’, como aliás normalmente diante de raparigas, não sei o que fazer” 

(KAFKA, 2018: 153) –, também interpretada como código (v. KAFKA, 2013: 622). 
373 A re-escrita é apressada porque não há vírgulas separando as partes que descrevem a roupa da mulher. V. “eine 

weiße, hemdartige, vorn nachlässig offene Bluse” (KAFKA, 1992a: 281) contra “eine weiße hemdartige vorn 

nachlässig offene Bluse” (KAFKA, 1992a: 282). 
374 Note-se: F52, F53 e F54 são voltas ao redor do mesmo centro. F55 e F56, F60 e F61, F67 e F68 também o 

serão. Parece que, nesse momento da escrita do K20, Kafka chega a uma escrita inquietantemente agarrada, a 

tentativas que não se distanciam retomando as mesmas figuras, mas antes permanecem demasiado próximas umas 

às outras. É como se o corpus do autor tentasse se desvencilhar de frases que grudam como cola sobre a pele. 
375 Assim como a escrita é para Kafka um meio de redenção, um substituto da vida, portanto: uma missão. Note-

se ainda que a posição de marcha do pai – essa incisão é esgrima! – põe o fragmento no contexto de uma luta, tema 

que em breve virá explicitamente à baila no K20.  
376 Sobre o F55, gostaríamos ainda de relacionar a bonita fala paterna – “Por que vocês se espantam [wundert]? 

Não é mais espantoso que algo dê certo do que dê errado[?]” (KAFKA, 1992a: 282) – à curiosa formulação do 

epistológrafo Kafka (2013: 358; 2018: 201): “Só existem coisas espantosas [erstaunliche Sachen], mas esta [i.e. 

uma despedida da parte de Milena] teria sido uma das menos espantosas; é muito mais espantoso, por exemplo, 

uma pessoa levantar-se todas as manhãs”. 
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Em idêntico interesse incisório, o F56 põe em cena um segador. O que resta dos cortes é 

mais uma vez autorreferência: massas escuras, isto é, marcas pretas decantadas sobre o branco 

do papel.377 O trabalho nas proximidades da aldeia é acompanhado de vozes ameaçadoras – 

como anteriormente no OH3, no famoso texto A batida no portão da propriedade378 – e termina 

com a transferência da ferramenta para um homem, cujo carinho no protagonista é idêntico ao 

da menina no sacerdote em F53.379 Após sua partida, o personagem é assolado – não por acaso 

no meio do caminho – pela dúvida antípoda da certeza do narrador de F27 (“o melhor dos 

caminhos”) e recorre, tal como seu semelhante no F53, à exclamação, ao chamado em forma 

de grito para a escuridão. É a partir desse ponto que surgirá, logo em seguida, o F59. 

F57 e F58 parecem ser meras Anschlussstücke, peças de engrenagem. Isso porque F57 

acumula um conjunto de imagens anteriores: o corte do pão em duas metades (F55) se torna a 

divisão da água pelo nadador (por sua vez, o herói de F33), a ponte na noite escura (F56) – e 

quem sabe até mesmo as massas escuras? – dá lugar à água negra. Já F58 retoma a ausência de 

resposta do chamado de F56, põe em destaque novamente o F51 – o rosto irreconhecível do 

outro – e antecipa ainda o dupla espelhada de fragmentos F67 e F68. Esses dois últimos textos, 

de certa maneira indistinguíveis entre si como os personagens desse F58, possuem a mesma 

estrutura de diálogo e semelhante tema: em F58, trata-se da inutilidade do todo por conta da 

tentativa falha de reconhecimento (Erkennung); em F67/68, da fundamentação do poder no 

reconhecimento alheio (Anerkennung).380  

F59 emerge, então, a partir do chamado sem resposta de F56 (e F58). Aqui figuram-se 

velhos conhecidos: os guardas de F19, F34 e F38 (e os soldados vigilantes de F39) se metamor-

foseiam em vigias.381 O posto pantanoso, por sua vez, herda os traços labirínticos da cidade de 

F36: como lá o passante verliert sich nas ruas, aqui o sentinela verläuft sich nos bosques. Al-

guma coisa o atrai e o faz sucumbir na água – escura, diríamos – do pântano. Somos tentados, 

quasi cantu sirenis, a interpretar esse fragmento também como autorreferencial: a vigília é a 

marca do trabalhador noturno Kafka; o vigia é uma figura armada, como o pai com a faca, o 

 
377 Uma referência possível nesse contexto é o F1, que encena também uma operação de corte: os golpes de pá e 

os pedaços de terra, essas “massas escuras”.  
378 V. Kafka (2008a: 128): “Hundert Schritte weiter [...] begann ein Dorf” + “aus dem ersten Haus kamen Leute 

hervor und winkten uns, freundschaftlich, aber warnend”. Na tradução de Carone: “Cem passos à frente [...] co-

meçava a aldeia” + “da primeira casa saíram pessoas e acenaram para nós, amistosamente ou advertindo” 

(KAFKA, 2016: 92). 
379 Em ambos os casos não se recorda o texto de F17, em que o anfitrião dava “tapinhas leves na bochecha de 

Marie” (KAFKA, 1992a: 236)? O mesmo não ocorre também entre o protagonista nadador e a moça que o recebe 

no F33, “cuja bochecha afag[a] fugazmente” (KAFKA, 1992a: 254)? 
380 Amarra-se esse fragmento também ao F60 por via de duas palavras com o mesmo sufixo e semelhante sentido: 

em F58, nutzlos; em F60, sinnlos. O problema central de F60 envolve também a relação entre dois personagens de 

frente um para o outro.  
381 Wache e Wächter são etimologicamente afins. Tanto como o guarda, o vigia é não só quem faz a vigilância 

(bewachen, überwachen), mas também quem faz vigília (wachen, wach sein). 
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segador com a foice, o escritor com a pena; e o posto é sempre um lugar de estância, indefini-

damente ocupado por novas formas, como os textos – infiéis a seu chamado – que se substituem 

nos papéis do K20. Será que a interpretação vai longe demais? Não sabemos, mas se não ganhar, 

também não perde… 

Os F60 e F61 espelham, a seguir, a situação de entrevista que encabeça respectivamente 

os F22 (tio/ sobrinho) e F31 (aprendiz/ chefe): no caso de F60, essa encenação se dá num clima 

familiar – fala-se da mãe do narrador como se de alguém próximo – e em F61 predomina a 

relação de trabalho. Curioso espelhamento! No F60 chega-se a repetir – na fala da outra perso-

nagem, o substituto do tio – a mesma expressão nun also com a qual se principia o tal F22 (“E 

então?”, “Pois então!”). Já o protagonista de F61 quer, como seu antecessor em F31, ser admi-

tido numa vaga (aufgenommen werden aparece em ambos os textos). E apesar dessas coinci-

dências tão exatas, o contexto imediato não se perde do horizonte: o comportamento sem sen-

tido (sinnlos) lembra o esforço inútil (nutzlos) do F58, o negócio não tão notável (ausgezei-

chnet) resgata a tentativa infantil em F55 de se fazer notar diante do pai e a impotência indefesa 

diante da chuva (wehrlos) lembra, por uma operação invertida, o ataque das armas em F55 e 

F56 (a faca, a foice), tornando a figuração da luta cada vez mais explícita. Até mesmo a sintaxe 

parece às vezes ecoar num gaguejo formulações anteriores: “justo esse pequeno detalhe eu não 

suporto ou talvez até suportaria” lembra as referidas passagens de F44 e F53.382  

O F61 parece ainda mais pródigo em referências. Apontaremos algumas: a) a repartição 

é feita de tábuas de madeira, importadas da mão da personagem em F60; b) o cenário da entre-

vista, como antes anotado, é a típica constelação de homem + mesa + lâmpada (v. F7, F16, F22, 

F31), e a atenção dada às mãos – a esquerda apoiando a testa, a direita segurando a pena sobre 

o papel – herda aspectos de F7, F8 e F50; c) a fala esvaziada do engenheiro (er sagte es nur vor 

sich hin, “simplesmente disse assim para si”) é como o olhar esvaziado do outro no fragmento 

anterior (sah vor sich hin, “ficou olhando para a frente”);383 d) a posição recostada da cadeira 

 
382 V. “sinal que não esperava ou que talvez até esperasse” (F53) e “[p]or isso ela não esperava, ou melhor, ela 

com certeza esperava por isso” (F44). No original, consta aqui “eben diese Kleinigkeit ertrage ich nicht oder 

vielleicht würde ich sogar das ertragen” (KAFKA, 1992a: 286). Não há que negar, nessa sintaxe hesitante, uma 

marca kafkiana. É a repercussão sintática do double bind (J. Derrida), da Zaudern (VOGL, 2007). 
383 O tradutor confessa não ter encontrado soluções filologicamente próximas para esses dois trechos. Outra ques-

tão filológica: o engenheiro é de mina (Bergingenieur). O termo, porém, lembra a Bergstädtchen de F50, lá vertida 

como “cidadezinha na montanha”. [Sobre o engenheiro de mina, recorde-se ainda dos protagonistas do sétimo 

texto de Um médico rural, qual seja, Uma visita à mina. O manuscrito original inexiste, provavelmente constava 

de algum caderno in-oitavo perdido, o qual Kafka pode ter revisitado no ano de 1920 à época da publicação da 

mencionada coletânea, isto é, em maio. Dessa releitura poderia advir a inspiração para o F61, mas também da 

própria vida. Em junho de 1920, Kafka encontrou um engenheiro em Merano, com o qual fez passeios e manteve 

conversas. Algumas menções a esta figura biográfica se encontram nas cartas de 3, 13, 21 e 23 de junho, p.ex. na 

missiva de 13: “[h]oje tinha dado um pequeno passeio com o meu engenheiro preferido para me arrancar a esta 

atmosfera em que não consigo dormir” (KAFKA, 2018: 55). Curiosamente, entre os hóspedes havia também um 

general, como nos revela a seguinte descrição de Kafka (2018: 37) a respeito de sua distração à mesa do almoço: 

“[n]em sempre reconhecia o general e o engenheiro que estavam sentados à minha frente (pessoas excelentes, 

amáveis)”. Um general é o protagonista do F64.] 
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com a esquerda no bolso da calça é exatamente a mesma de F50, mas retoma aspectos de F25 

e F39 (como já vimos); e) enquanto em F60 a personagem é chamada (hergerufen) – na sequên-

cia dos chamados de F53, F56, F58 e F59 –, o protagonista é aqui, por simples inversão de 

sentido, enviado (hergeschickt); f) a chuva que impediria a saída do narrador é também impor-

tada do F60, assim como vem de F56 a aldeia a duas uma horas de distância; g) a cama do 

engenheiro, por sua vez, guarda leve parentesco com a da cigana de F54 – são amontoados de 

cobertas –, mas como cama de campanha (Feldbett) se encontra naquele contexto de luta/ guerra 

que aqui começa novamente a desabrochar.  

Pois é justamente o F62 que traz à tona essa imagem bélica: “Eu luto”, reza o incipit. A 

retomada do complexo soldadesco encabeçado por F39 se dá de mais uma maneira: primeira-

mente, pela figura do funcionário, que fazia parte do elenco da cidadezinha e aqui aparece re-

calcado sob o risco, mas principalmente pelo gesto de avanço além da multidão, exato corres-

pondente da atitude do orador diante do coronel. A luta nesse fragmento, porém, não se resume 

a um pedido por melhores condições de vida – lá eram os impostos que sobrecarregavam os 

moradores –, mas é antes a única coisa a se fazer, uma obrigação com tonalidades socráticas: 

outra vida não é digna de ser vivida.384 Trata-se, portanto, de um protagonista cuja existência é 

uma “vida de manobras”, a quem não importa a vitória385, mas tão somente a alegria (mortífera) 

de cumprir o dever numa entrega total.386 Lutar, porém, não como os demais, que o fazem 

“como se dormindo”, mas vigilante! Há que se negar o caráter autorreferencial dessa passa-

gem?387  

O F63 põe em cena elementos do mesmo complexo do fragmento anterior: trata-se aqui 

também de lutas atribuídas individualmente, de “circuitos e subdivisões” típicas do funciona-

lismo. Nesse caso, porém, o olhar não se dirige a uma diferença pessoal, mas a uma alheia: 

aquela das pessoas estrangeiras e ao mesmo tempo, como no estranho F33, conterrâneas. A 

constelação figurativa de uma pequena multidão – se assim podemos chamá-la – que fala de si 

altivamente quando se lhe interroga reaparece logo em seguida no F64. Afinal, o cerne do texto 

 
384 V. a passagem em Apologia 38a: “a vida sem inspeção não vale a pena ser vivida pelo homem” (PLATÃO, 

2014: 102). 
385 Kafka (2018: 167) a Milena em 26 de agosto de 1920: “Apesar de tudo, nada disso importa, este estar-ao-

serviço é bom mesmo sem todos os resultados.” 
386 Explorar “da maneira mais exata e considerada todas as minhas forças” (KAFKA, 1992a: 288) não lembra a 

decisão recordada em janeiro de 1912? Cito Kafka (2014a: 208): “Quando se tornou claro no meu organismo que 

a escrita era a direcção mais produtiva da minha natureza, tudo acorreu para aí, esvaziando todas as faculdades 

que primeiramente se dirigiam aos prazeres do sexo, da comida, da bebida, da reflexão filosófica, da música. 

Emagreci em todas estas direcções. E isso era necessário, pois no seu conjunto as minhas forças eram tão escassas 

que só concentrando-se poderiam servir o objectivo da escrita”. 
387 O texto se assemelha à luta entre as mãos direita e esquerda do eu-narrador, encenada num fragmento do OH4. 

Schütterle (2002: 192) interpreta-o como metáfora da disputa entre as figuras de Graco e Rotpeter “pelo direito de 

ser publicado”. Os dois conjuntos de textos – não se trata de uma só versão! – revelam, efetivamente, analogias 

composicionais interessantíssimas e ocupam grande parte desse caderno in-oitavo. Pretendemos nos debruçar fu-

turamente sobre o tópico. Sobre o vigilante escritor Kafka, ver o que comentamos acima a respeito do F59. 
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são as perguntas que trabalhadores do campo fazem a um sobranceiro e tresloucado general, 

possível parente do capitão de F24.388 Essa personagem luciferina, um melancólico decaído 

cuja legião não é deste mundo389, possui, além disso, traços que o aparentam aos olhos do bicho-

homem em F10: tem aspecto de bêbado, mas não bebe.390 O texto é basicamente um diálogo e 

faz a ponte entre o F58, primeira irrupção da forma dialógica nesse contexto, e os F67 e F68, 

que a desenvolvem plenamente.  

Essa passagem, entretanto, é mediada ainda por dois fragmentos. F65 combina uma série 

de figuras anteriores: a dupla entrada – a lateral, por onde entra o narrador, e a principal, não 

usada – corresponde àquela entre caminho principal e caminho lateral do F7.391 Desse mesmo 

fragmento parece vir a curiosa situação de que, em meio à escuridão, só um círculo ao redor do 

protagonista seja visível, isto é, receba luz, como numa espécie de ribalta. Mas a entrada prin-

cipal com inscrição sobre a porta também é importação direta de F25, outro dos fragmentos 

centrais do K20.392 E as conexões, mesmo em tão curto texto, não terminam aí; devemos, pois, 

mencionar ainda o resgate literal do F56 – a dúvida sobre o caminho certo se torna a dúvida 

sobre o lugar certo – e o resgate figurativo da constelação homens + mesa + lâmpada (aqui, 

vela), presente mais recentemente em F61, mas antes em F16 e outros. Desse F65 emerge, por 

sua vez, um brilho distante e apagado que, no subsequente F66, se torna o (itálico) brilho vapo-

roso da distância.393 O F66, por sinal, é, como o F51, uma espécie de imagem aforística – e 

daquele contexto original retoma o gesto da contração encolhedora (v. o rosto em F52, o pão 

em F55, o bosque em F66).  

     Os F67 e F68 são talvez o melhor exemplo do que nas últimas páginas do K20 vem 

ocorrendo aos textos kafkianos: o efeito de duplicação das situações e personagens narrativas. 

 
388 Sejam feitas duas referências aqui. 1) Os trabalhadores do campo (Feldarbeiter) retomam filologicamente a 

cama de campanha (Feldbett) do F61. Obviamente, são dois diferentes tipos de campo: o de F64 é o da agricultura, 

o de F61 é, primariamente, o da campanha militar. Não que o engenheiro da mina seja oficial do exército, como 

seus afins de F39 e F50, uma vez que essa Feldbett parece ser simplesmente uma cama provisória e precária, um 

catre. Não podemos nos esquecer, porém, de que o “primeiro” sentido da palavra – o que se tentou preservar na 

tradução – é o de um lectus castrensis, conforme a definição dos irmãos Grimm (Bd. 3, Sp. 1480). Disponível em: 

www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=F02305 (acesso em 15/04/2021). 2) O incipit do F64 – “Feldarbeiter 

fanden als sie abends nachhause giengen [...] einen alten ganz zusammengesunkenen Mann” (KAFKA, 1992a: 

289) – ecoa o começo de um texto do OH3: “Als ich abend nachhause kam, fand ich in der Mitte des Zimmers ein 

großes ein übergroßes Ei” (KAFKA, 2008a: 139). Esse famoso fragmento sobre a cegonha que levaria o narrador 

para o (itálico) sul – leia-se: para longe do frio nórdico – encontra-se imediatamente após os fragmentos sobre o 

prisioneiro Latüde, os quais – como vimos anteriormente – servem de inspiração para a cela do F24. Fantasias de 

libertação ligadas a contextos de hierarquia (prisão e caserna), fantasias do calor em contextos invernais: cf. “die 

Winterkälte und der Kohlenteuerung” no OH3 (KAFKA, 2008a: 148) e “es [wird] in der Nacht stark frieren” no 

K20 (KAFKA, 1992a: 290).          
389 Ao benévolo leitor que me leu até aqui, dou de beber de cristalina fonte: João 18, 36 e Mateus 26, 53. 
390 Não estavam também embriagadas as pessoas do F63?  
391 Lembremos também da fórmula texto-como-entrada, presente também em F8, F19 etc. 
392 A hesitação do protagonista quanto ao local é semelhante à do médico Herodias, que retorna alguns passos para 

conferir a placa do negócio. 
393 A respeito do tópos do brilho vaporoso como marca do itálico Sul, cf. a seção 3.5 de nossa dissertação (GUI-

MARÃES, 2017: 77ss.).  

http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=F02305
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Foi o que ocorreu p.ex. entre 52 e 53 (a escadaria com sacerdote e crianças), entre 53 e 54 (a 

cigana na igreja), entre 55 e 56 (as armas e o corte), entre 60 e 61 (a conversa com um superior). 

Aqui duplica-se a narrativa quase puramente dialógica – constitutiva também dos F58 (eu/ ele) 

e F64 (trabalhadores/ general), que possui forma ainda mais explícita no F67 pela indicação das 

falas: A e B. Como apontado em nota à tradução, trata-se de uma sobrescrita, que, porém, em 

nada reduz o aspecto dialógico do fragmento: afinal, o mesmo recurso original de separação de 

falas por traços curtos está presente na conversa informal de Graco e Rotpeter com seus entre-

vistadores no OH4. E como no caso dessas duas personagens híbridas e liminares, o tema da 

conversa de bar de F67 e F68 possui intenso grau de estranheza: é a consistência ou o funda-

mento do poder de um deles. As respostas de cada texto para esse problema de natureza política 

divergem e, por isso, vamos adentrar cada duplo de uma vez. Comecemos com F67.  

A temática – por mais fora de contexto que possa parecer – tangencia pontos já abordados. 

Poderíamos citar os grandes exemplos – F39, sobre a regência coronelesca de um coletor de 

impostos numa cidadezinha do interior, e F43, Sobre a questão das leis e sua fundação –, mas 

de imediato vem-nos à mente o F64, cujo objeto central é a figura de um general, alguém, 

portanto, que exerce o poder.394 Todavia, a constelação no presente caso é a seguinte: o inter-

locutor supostamente poderoso não o é porque exerce essa potência, mas antes porque outros 

se sujeitam a ela. O resultado dessa curiosa política é, como se espera num texto kafkiano, um 

double bind: o poderoso ou é aparentemente um servo-feito-senhor, ou é realmente um senhor 

designado (e miserável como um servo).395 E designado para uma função bastante particular: a 

de reger tormentas e oceanos! Não deve, pois, surpreender que um pouco mais adiante surja no 

F75 “alguém poderoso” que desde tempos primordiais foi destinado – bestimmt e bestellt não 

estão semanticamente tão distantes – ao cargo de Deus dos mares. A coincidência com Possêi-

don se estende até mesmo ao séquito: seus assistentes (Hilfskräfte), cujo trabalho é revisado 

minuciosamente pelo divino burocrata – tornando-o, portanto, inútil –, são duplos desses aju-

dantes (Gehilfen) que – como os vigias de F59 – não ocupam seu posto e – como as crianças de 

F52 e F53 – estão ubiquamente a vadiar. 

O fragmento F67, primeira entrada em cena de uma das mais famosas figuras kafkianas, 

interrompe-se com o ponto da legitimidade de se dizer poderoso, e a mesma questão legal – 

 
394 Desse mesmo F64 advém a ameaça de um dos interlocutores num momento inicial da conversa: levantar-se da 

mesa e ir para casa, como aqueles trabalhadores com quem o suposto general dialogava. O mesmo gesto – uma 

figura gestual, diríamos – aparece mais à frente nos F73 e F77, num contexto rural (como o de F64). Repete-se 

com frequência, portanto, e se cristaliza como uma conexão. 
395 Dois comentários sobre o servo-feito-senhor: 1) essa conclusão de que “tudo seria somente aparência” 

(KAFKA, 1992a: 293) não lembra aquela das leis aparentes em F43?; 2) além disso, a passagem “no espírito de 

grandes senhores tornaram senhor sobre si [in einer Laune großer Herren zum Herrn über sich gemacht haben]” 

(KAFKA, 1992a: 293) não se assemelha sintaticamente à seguinte de F61: “Como um senhor com um senhor, 

assim conversam entre si [Wie ein Herr mit einem Herrn so reden sie mit einander]” (KAFKA, 1992a: 289)?  
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dessa vez, trata-se, porém, do direito de investigar o poderoso – é enunciada já na primeira 

grande fala do F68. E aqui já começam as retomadas, uma vez que dizer-se no direito de ques-

tionar é colocar-se na mesma posição do tio de F22, a primeira entrevista do K20.396 O poder 

do interlocutor entrevistado, por sua vez, na medida em que é exercido como luta contra si 

mesmo, refigura o tema central de F62. Mas é o fundamento desse poder o que chama mais a 

atenção: as duas mulheres gordas e maltrapilhas, com as quais o falante conforma, então, o já 

referido trio homem + duas mulheres (F25, F33 etc.).  

Resi e Alba – parentes distantes de Brunelda, descuidadas (nachlässig) como a cigana de 

F53 e F54, de comportamento notável (ausgezeichnet) como as crianças de F55 e indistintas 

entre si como os ajudantes do Castelo – ocupam um estreito canapé – outra figura tipicamente 

kafkiana, aqui vinda à tona pela primeira vez no K20 – e evitam de comum acordo qualquer 

trabalho doméstico. Sua rotina resume-se a preguiça e sujeira, sua aparência assume aspectos 

animalescos: ofegam violentamente quando o marido está à porta, riem com sons graves e ca-

vernosos quando adentra o recinto.397 E como autênticos duplos, elas disputam entre si o pri-

meiro lugar na preferência do protagonista: à maneira de uma brincadeira, mas com a seriedade 

de quem perde o ar na luta. O fato de esse jogo terminar na queda de ambas sobre o tapete só 

reforça a associação que se faz imediatamente entre respiração esgotada, o Guarda da tumba e 

o príncipe de F19: trata-se aqui de uma refiguração daquele pós-luta metafísico, ainda mais 

ressaltado pelo contexto belicoso dos últimos fragmentos (v. F62 e F63).   

O fim do F68 – menos repentino do que o F67, mas igualmente abrupto – merece destaque 

porque nos põem no meio da tão ignorada entrevista do Graco e, dessa forma, reforça a proxi-

midade entre os textos, antes referida pelo recurso comum aos traços transversais. No nosso 

curto excurso sobre a fórmula, citamos a seguinte passagem: 

 

Fora isso, como eu disse: não sabia nada de você, por conta de negócios estou aqui no 

porto, vi a barca, a prancha restava reta pronta, eu atravessei – mas agora gostaria de 

saber algo coerente [im Zusammenhang] a seu respeito. 

__________________________________________________________ 

Ah, coerente! (KAFKA, 2008b: 63) 

  

 
396 Mas já não teria a fala do entrevistado no F67 – “Porque estou sentado nessa pequena estalagem e encontrei 

um velho colega de escola que se senta comigo, deve ser por isso que sou poderoso.” (KAFKA, 1992a: 292) – um 

quê daquela óbvia legitimidade do tio todo-poderoso de F22: “minha legitimidade é meu estar-sentado-aqui” 

(KAFKA, 1992a: 242)? A partir desse encontro com um “velho colega de escola”, Schillemeit (1992c: 90) relaci-

ona a origem do F67 ao acontecimento relatado numa carta de 7 de setembro de Kafka (2018: 184) a Milena: 

“Ontem à noite, estive com [Ewald Felix] Přibram. Velhos tempos”. Příbram era amigo de ginásio do autor. 
397 Também esse protagonista volta para casa em algum momento da sua narrativa, como os trabalhadores em F64, 

o interlocutor B em F67 e o camponês em F77. Com os ajudantes de F67 e as crianças de F52 e F53, compartilha 

o mesmo comportamento vadio (sich herumtreiben).  
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em que ao pedido do entrevistador por coerência – isto é, por conexão contextual – Graco 

responde evasivamente, despistando seu ouvinte-leitor com o histórico de transmissão de uma 

narrativa vazia. Pois bem! O entrevistado do F68 sofre repentinamente da perda de memória do 

contexto (“Ich vergaß den Zusammenhang”, v. KAFKA, 1992a: 298) e, em consequência desse 

desligamento, sua narrativa silencia-se pouco depois. O misterioso silêncio – “algo me ordenou 

a calar” (KAFKA, 1992a: 298) – é, por sua vez, curiosa recuperação de uma passagem da en-

trevista de Rotpeter:  

 

Se me sento aqui assim de frente para o senhor, Rotpeter, ouço-lhe falar, bebo à sua 

saúde, verdadeiramente – se o senhor por acaso o entende como elogio ou não, trata-

se porém apenas da verdade – esqueço-me então completamente de que o senhor é um 

chimpanzé. Só aos poucos, quando forço meu retorno dos pensamentos à realidade, 

me vem à mente mostram os olhos novamente de quem sou convidado. 

__________________________________________________________ 

Sim  

___________________________________________ 

O senhor ficou tão quieto, por quê? Me disse ainda há pouco agora juízos tão espan-

tosamente acertados sobre nossa cidade e agora ficou tão quieto 

____________________________________________________ 

Quieto? 

___________________________________________ 

Está sentindo alguma coisa? Devo chamar o domador? (KAFKA, 2008b: 87-88)398 

 

A raiz do silêncio, no caso do símio interlocutor, é um nojo repentino e irresistível pela 

raça humana. O que nos interessa, porém, não é (a)notar coincidências de nível semântico-

psicológico, mas puramente trazer à tona a importação formular: a leitura das duas entrevistas 

motiva não só o recurso (primário e original) à comentada separação de falas por traços trans-

versais, mas também à interrupção narrativa por problemas comunicativos já antes figurados (a 

ausência de coerência contextual na biografia do caçador, o silêncio por repugnância do artista 

circense Rotpeter). O OH4, de onde constam ambos os textos, começa a se evidenciar cada vez 

mais como o horizonte último dos atuais fragmentos do K20. Veremos em breve como essa 

hipótese se reforçará. 

O F69 é um ligeiro salto. Destaca-se pelo fato de ser antecedido por um traço transversal 

contínuo, o segundo e último desde a primeira folha do K20399, mas por suas figuras conecta-

 
398 Fazemos aqui também uma tradução editorialmente adaptativa. Não seria possível, com o simples editor de que 

dispomos, dar conta de todos os aspectos manuscritos representados tipograficamente no texto diplomático da 

FKA. O trecho “de quem sou convidado” – wessen Gast ich bin – é uma retomada literal de passagem constante 

da entrevista de Graco: “mas nunca vou me esquecer de quem sou convidado” (KAFKA, 2008b: 51). 
399 O editor Jost Schillemeit afirma, em sua descrição dos manuscritos, que só haveria o primeiro traço contínuo – 

aquela da página 223 de Kafka (1992a). Fora esse caso, “antes de cada nova entrada (com exceção dos pés de 
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se com os fragmentos mais recentes. O cenário é uma estrada, os protagonistas são cavalo, 

cavaleiro e um par de duplos (possivelmente camponeses?), o enredo é uma queda. Esta, obvi-

amente, é resgate da narrativa de F68, em cujo final restavam caídas as mulheres sobre o tapete, 

mas também os duplos são importação de lá. O movimento que fazem pela camisa aberta sobre 

peito e pescoço, além de retomar uma parte corporal que já fora destacada como o lugar de 

conexão do trio em F68 (“agarrá-las a ambas ao mesmo tempo no pescoço”, v. KAFKA, 1992a: 

297), retoma a disposição da correspondente peça de vestuário da mulher cigana de F53/ F54: 

“uma blusa branca no estilo de uma camisa descuidadamente aberta na frente” (KAFKA, 1992a: 

282).400 Esses lábios em beiço, por sua vez, escondem no qualificativo riscado (inferiores) a 

atenção dada à face da personagem de F60: “[c]om os dentes superiores prendeu firme o lábio 

inferior” (KAFKA, 1992a: 285). Fora isso, esse texto parece, como alguns antecessores (p.ex. 

F51), uma interrupção relevante do fluxo literário – a ponto de podermos perguntar, principal-

mente motivados pela mobilização da figura equestre, se não se trataria de uma queda poetoló-

gica da sela literária (a pena), de uma desconfiança do Kafka leitor de si em relação ao Kafka 

escritor interrompido…  

No F70, que inaugura o último subconjunto de textos dessa nossa seção, o autor encena 

mais uma vez o complexo urbano e prepara, assim, a dupla F74 e F75. Vamos resumir os cinco 

curtos textos no seguinte esquema tabelar:    

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F70 
cidade entre cidades 

passado > presente 

→ F39 (a pilha de cidades) 

→ F43, F45 (gloriosos tempos idos) 

F71 

prefeito  

posição recostada 

documentos (Schriftstücke) 

jovem secretário deferente  

suspense na cidade por acontecimento es-

pecial 

→ OH4, 8r (Bürgermeister von London) 

→ [F32], F39, F50, F61 (sich 

zurücklehnen) 

→ F45 (alte Schriften, “velhos escritos”) 

→ F19, F39 (clima de realeza) 

 

F72 
jovem com pequena herança e muitos fra-

cassos 

→ OH4, 4rss. (Ein Erbstück) e 7vs.  

F73 
retorno à casa 

estrada do interior 

→ F64, F67, F68, F77 

→ F64 (“ribanceira da estrada”) 

 
página), traços divisórios curtos e horizontes (tinta preta)” (SCHILLEMEIT, 1992c: 92; 94). Seria um deslize do 

Textband – que pôs traço longo onde não havia? Seria um deslize do Apparatband – que omitiu ou olvidou esse 

segundo caso? Mais uma situação cuja resolução se dará com a futura publicação da FKA. O tradutor espera, 

pacientemente, por seu messias... 
400 Que o par de duplos, antes de se encontrar, estivesse a vadiar está semanticamente ligado ao comportamento 

dos personagens em F52, F53, F67 e F68, mas não etimologicamente: num caso, trata-se do verbo sich herumtrei-

ben; no outro, de lungern.  
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aldeia vizinha + ponte da aldeia → F56 (aldeia + ponte de madeira) 

F74 

grande evento circense 

Poseidon 

grandes perdas financeiras 

cidadezinha  

→ OH4, 19vss. (Rotpeter, artista circense) 

→ F67 (“reger as tormentas”), F75 

 

 

Vê-se que, por mais distantes que pareçam, os fragmentos partilham pontos em comum: 

da recuperação da figura urbana (F39), parcialmente no contexto do interior (F64), e de corres-

pondentes figuras do poder (interlocutor em F67/ F68, prefeito em F71, diretor em F74), chega-

se enfim ao deus dos mares – mera personagem da pantomima de F74, mas protagonista de 

F75. Nesse meio, o jovem Luisenmoor – parente pobre de Louis d’or – parece um estrangeiro. 

É por sua mediação, porém, que vemos o quanto esse trecho do K20 herda do OH4, uma vez 

que o (bastante riscado) fragmento – ainda mais se levarmos em conta a figura protagonista do 

texto anterior – parece importar muito da segunda versão do clássico Eine Kreuzung (Um cru-

zamento), cujo título original era Ein Erbstück (Uma herança). Diz a letra kafkiana nas páginas 

7v e 8r do OH4: “Um pequeno rapaz tinha um gat[inh]o como única herança após seu pai e por 

via dele se tornou prefeito de Londres. O que vou me tornar por via de meu animal, minha 

herança Onde se estende a cidade gigante?” (KAFKA, 2008b: 31-32).401 A singela herança 

(pequeno) é dilapidada em muitos fracassos (grande), analogamente à transição do gatinho (pe-

queno) ao alto cargo na prefeitura (grande); as várias frustrações financeiras, por sua vez, rea-

parecem depois nas inúmeras perdas da trupe de F74.  

Por essa deixa do F72, podemos conectar também o F74 diretamente ao OH4. Afinal, a 

vinda do circo à cidade é também o motivo da entrevista de Rotpeter: “Gastspiel in unsere 

[G]Stadt” (KAFKA, 2008b: 79). A própria cidade visitada por Rotpeter é contraposta às metró-

poles e caracterizada de tal maneira – “em nossa cidade a gente se contenta de a admirar da 

plateia o admirável” (KAFKA, 2008b: 80) – que aparenta ser, como o cenário do fragmento do 

K20, uma cidadezinha de interior. Aliás, de outro texto anterior do mesmo caderno in-oitavo – 

imediatamente anterior, inclusive, à entrevista de Graco – podemos derivar a conexão, nesse 

trecho de F62 a F74, entre meio urbano e luta. O fragmento 15, constante das páginas 11r e 11v, 

retrata uma arena de uma cidadezinha distante que, pelo abandono dos séculos, hoje se tornou 

curiosamente a “quadra de esporte das crianças” – quem tem boa memória há de se lembrar dos 

F52 e F53! – e “lugar de descanso das cobras e lagartos” (KAFKA, 2008b: 44).402 São curtos 

 
401 Para esclarecer: o que consta entre parênteses é a letra original, sobrescrita pelo elemento em itálico. Aqui 

valeria a pena trazer à memória que o prefeito é também o interlocutor de Graco no mais famoso fragmento sobre 

o caçador, i.e. aquele constante do OH2 (v. KAFKA, 2006b: 24).     
402 Os lagartos (Eidechse) são o referente de uma comparação mobilizada pelo narrador no F76 (e, como veremos, 

não estão distantes dos vendedores-esquilos [Eichhörnchen] do F25). Há que se referir ainda que a lonjura da arena 
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os saltos que aqui acontecem: da arena ao circo, da tourada (Stierkampf) pelos combates dos 

protagonistas de F62 e F68 até a luta algorítmica de Possêidon em F75. 

Neste fragmento F75, afinal, aparece em plena luz do dia o funcionário que se escondia 

sob o risco no F63, por sua vez irradiado a partir do F39. E aquela “luta que lhe foi conferida” 

(KAFKA, 1992a: 289) – luta por cujo contentamento o narrador de F62 dissera que sucumbiria 

– torna-se aqui o trabalho – não tão contente – que “lhe fora imposto” (KAFKA, 1992a: 301). 

É a sua tarefa, a sua missão; decerto burocrática, mas ao menos imbuída de poder. A refiguração 

do interlocutor poderoso, aliás, toma mais de um aspecto dos textos F67 e F68: não só resgata 

aquela designação para o cargo de senhor, na forma da instituição destinação para o governo 

(v. tríade: “designado” [bestellt], “instituído” [eingesetzt], “destinado” [bestimmt]), como tam-

bém refigura a questão respiratória da luta de Resi e Alba, transferindo-a para o Possêidon 

ausente de seu meio natural. Esse burocrata que se sente mal fora do fluxo, cujo trabalho faz-

se como transpiração à mesa e não em idealizados passeios inspiratórios, é – como o destacado 

combatente de F62 – mais um duplo do escritor. E como aquele, também esse espera por um 

final destruidor; aqui, porém, há uma certa tonalidade messiânica que antecipa o famoso golpe 

do F97 (O brasão da cidade). Nessa aguardada parusia do Caos, note-se que não falta ao Abala-

terra403 a irônica oportunidade de, por um lado, estar em dia com seu dever e, por outro, dar 

uma voltinha pelos infinitos domínios marítimos.   

 

h. F76 a F97 

 

O reflorescimento do complexo urbano entre os F70 e F74 prossegue no F76. O incipit 

do fragmento, com essa gente estranha que esbarra no protagonista e lhe faz um pedido, recorda-

nos o F63 (pessoas estrangeiras) e o F64 (trabalhadores do campo encontram um homem velho 

na ribanceira). O desejo de construir uma cidade – em especial de que seja “executada aos 

poucos” (KAFKA, 1992a: 302) – coloca o texto na órbita da Muralha da China, uma vez que 

a característica principal dessa magnífica obra é seu “sistema de construção por partes” 

(KAFKA, 2016: 73). E como em território chinês a vida “não está sujeita a nenhuma lei atual e 

[...] obedece às instruções e advertências que chegam a nós vindas dos velhos tempos” 

(KAFKA, 2016: 90), aqui também se seguem religiosamente as velhas tradições que recomen-

dam um local impróprio à edificação arquitetônica, apesar de a contra-argumentação ser irrefu-

tável (v. KAFKA, 1992b: 291). Além disso, tal como uma contenção parcial é imprópria para 

 
– “o pior a estrada de ferro até aqui ainda não foi terminada, 3 horas de viagem de carro [Wagenfahrt], 7 horas de 

trajeto a pé da mais próxima estação” (KAFKA, 2008b: 47) – faz lembrar o local mal escolhido e dependente do 

tráfego de coches (Fuhrwerkverkehr) onde se tenciona construir a cidade de F76. 
403 Referimo-nos à bela tradução de Trajano Vieira para a Odisseia de Homero (2018: 17). 
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segurar invasões nômades – “como pode servir de proteção uma muralha cuja construção não 

é contínua?” (KAFKA, 2016: 74) –, assim também, inversamente, não é pertinente optar por 

uma escarpa entre o inimigo e a fuga.  

Esse lugar é mais uma das raras paisagens a céu aberto da obra kafkiana. Recoloca-nos 

na atmosfera do F2, desde o qual praticamente não se viu mais natureza como esse rio, essa 

planície e essa fonte.404 De outros fragmentos – especificamente dos F25 e F39 – advém esse 

particular gesto de escalar a encosta: o que antes faziam os vendedores como esquilos, fazem 

aqui os futuros habitantes como lagartos.405 À sua proposta de urbanização responde o narrador 

com um fugitivo não. O ato de ir embora (fortgehen) – retomada local de uma palavra/ partícula 

inicial do K20 (v. F5 a F9), que volta a se repetir no F77 com “levar embora” (forttragen) e 

“mandar embora” (fortschicken) – não redunda em sucesso e, a meio caminho da fuga – outra 

retomada do complexo chinês e do OH3: in der Mitte (KAFKA, 1992a: 304) –, o protagonista 

retorna para o seio dos petentes, onde recebe agradecimentos, beijos e, como o nadador cele-

brado em F33, discursos em seu louvor.  

Nesse momento – o momento dos gestos –, interrompe-se o texto. O F77, porém, retoma 

não só essa pontual constelação gestual – em Kafka (1992a: 305) fala-se de novo em beijar 

agradecido a mão de um outro homem –, como toda a situação anterior; aqui, porém, não se 

trata de um grupo de pessoas a pedir favores, mas meramente de um camponês a retornar para 

casa.406 Seus problemas são a esposa, com quem tem embates que fazem lembrar a luta de F62 

e as simuladas brigas da dupla feminina em F68, e os filhos, que à maneira das crianças de F52 

e F53 e dos ajudantes de F67, andam por aí como vadios. O encontro casual com o narrador na 

estradinha de interior (Landstraße) – por onde também andava o protagonista de F73407 – leva 

ao pedido por ajuda, o qual aos poucos toma a forma de contrato e, por que não?, de resolução 

messiânica à la F7, pois a intenção é “pôr tudo em ordem [Ordnung zu schaffen]” (KAFKA, 

1992a: 306).408  

A formulação dessa conversa, inicialmente em Konjunktiv (o que vertemos pelo recurso 

ao nosso subjuntivo) e posteriormente em diálogo direto (conforme os modelos anteriores: F58, 

F67 e F68), chega às raias do absurdo, quando o futuro ajudante começa a fazer demandas 

 
404 F4, F5, F23, F52 e F53 são espaços urbanos. F7 contém um riacho intratumular. F26 apresenta-nos um lago 

encoberto por pedra. F56 e F73 são trajetos, não paisagens.  
405 E como já referimos há pouco em nota, esses lagartos podem ter se originado da leitura de um fragmento do 

OH4 (v. KAFKA, 2008b: 44).  
406 A semelhança se refere antes de tudo ao incipit de ambos os textos. Compare-se. Lembremos, além disso, que 

a figura da ida ou do retorno para casa já vem de F64, também no contexto rural, passando por F67 e F73. 
407 Note-se que, semelhantemente a essa Landstraße entre F73 e F77, a ribanceira da estrada (Straßenböschung) 

de F64 reaparece na íngreme encosta (Abhang) de F76.  
408 Em Kafka (1992a: 228), diz a moça judia: “Esperamos por alguém que ponha ordem [Wir warten auf einen, 

der Ordnung macht]”.  
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singulares (sonderbar), tão impróprias à posição de criado quanto aquele local do F76 o era à 

futura cidade.409 Entre elas, incluem-se: carne diariamente410, óleo de lamparina para noite in-

teira411 e cinco litros de rum no dia de seu onomástico, qual seja, o dia de São Bartolomeu (24 

de agosto).412 A singularidade das necessidades da personagem se estende também à sua apa-

rência. Essa mandíbula particular (besonder), que é avaliada pelo camponês como se perten-

cesse a um cavalo, é, por sua vez, herança dos terríveis soldados de F39, figuras animalescas 

cuja característica “mais notável [...] é a dentição forte” (KAFKA, 1992a: 265). Desse contexto 

soldadesco, especificamente do F44 – onde já havia um jovem estrangeiro413 –, o presente texto 

obtém o chicote, com o qual se espancava lá um fugitivo doméstico e, aqui, os membros frágeis 

da família. Veremos que, até o último fragmento do K20, esse interessante item do armário 

kafkiano – de sua escrita fascinada por uma erótica tortura – reaparecerá com certa frequência.  

O F77 é interrompido sem que as negociações se concluam. O conflito matrimonial, por 

sua vez, é o link para o próximo texto (F78), em que novamente apresenta-se ao leitor um ce-

nário dramático. Como no F29, encena-se uma peça sobre o ciúme num casal amoroso e, tam-

bém como lá, há aqui um engano particular: o acolchoado da balaustrada é um homem, mais 

especificamente, o duplo do espectador.414 Os dois Emils – um dos quais é, ainda por cima, um 

nobre Bragança, ou seja, um possível parente do jovem protagonista de F44 – disputam o favor 

da mulher, exatamente no esquema triangular do F29. O nome das figuras masculinas, porém, 

é uma herança da esposa do sacerdote de F53, chamada Emilie.415 Desse mesmo contexto (F53 

→ F56) parecem advir não só as inúmeras exclamações que atravessam o texto – o verbo rufen 

surge ao menos 6 vezes – e que curiosamente não espantam o público atento, mas também as 

armas brancas – punhal, faca e faquinha – que conferem tensão à luta. Trata-se, realmente, de 

um combate, para o qual não faltam nem as ofensas e os suspiros – “seu estupidozinho”, “ó 

céus, ó céus”, lembranças distantes de F4 e F7 respectivamente – nem a profecia de um anseio 

a ser plenamente realizado. Veremos como mais adiante, no F97, essa mesma constelação – 

profecia + anseio + plenitude – voltará a superfície textual.  

 
409 Esse salto do discurso indireto para o direto, que se dá num novo parágrafo, poderia indicar um momento de 

pausa da redação. 
410 Seria essa personagem como os nômades de uma Folha antiga, que devoram junto com suas animálias bois 

inteiros (KAFKA, 2017: 25)? 
411 Seria essa personagem um duplo do escritor Possêidon, a trabalhar noites adentro em sua “vida de manobras”? 
412 Aqui começa uma pequena obsessão figurativa pelo número cinco, a se esticar por outros fragmentos à frente. 
413 É assim que se nomeia o narrador nas primeiras linhas desse F77. Atente-se para o fato de que chamamos de 

estrangeiro ao jovem nobre de F44 por importação de F20, seu antecessor e prefigurador.   
414 Vertemos Betrug, para melhor conformação contextual, por “truque” (v. KAFKA, 1992a: 311). 
415 Numa nota a esse nome, comentamos uma coincidência epistolográfica. Emil é outro exemplo. Há, na carta de 

9 de julho, a referência a um “Pittermann” que, juntamente ao “Ferensz Futurista[,] estav[a] sentad[o] à mesma 

mesa” de Rudolf Jílovský, marido de Staša Jílóvská (KAFKA, 2018: 83). Como informa o tradutor, trata-se de 

“Emil A. Pittermann (1885-1936), conhecido actor, encenador e escritor, frequentador dos círculos literários pra-

guenses” e fundador do “cabaret Revoluční scéna” (KAFKA, 2018: 248). Teria vindo daí a inspiração? Lembre-

mos que o cenário do F78 é o teatro. 
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O fragmento não continua além do cômico saque de uma arma “feminina” pelo marido 

ameaçado. O subsequente F79 é, por sua vez, um parente daqueles textos imagético-aforísticos 

que, como F51 e F66, são como um oásis no deserto, um ponto de parada para a exaustão 

literária.416 O que se desenha aqui é uma tarefa atlântica: caminhar sobre si mesmo, ao mesmo 

tempo firmando os pés no solo do mundo e sustentando o próprio esforço no ar do céu.417 Mais 

uma vez, retoma-se o peso da missão e a fragilidade do missionário, tal como já esboçados no 

F19 (o príncipe, o serviço prometido e a estafa do combate) e no F35 (o líder, o encargo e a 

perdição na noite). Trata-se – não há como escapar dessa leitura – de mais uma metáfora para 

a “vida de manobras”, a vocação compulsória para a escrita. Disso não difere a equiparação da 

imagem especular na água ao chão do caminhante: afinal, o que é a mão do escritor sobre o 

papel em branco senão um caminhar sobre um reflexo de si? À figura de um Atlas, duplo do 

escritor, segue-se em F80 a de um sacerdote cuja tarefa é duplicar, na escadaria do templo, as 

reclamações dos fiéis em orações. É um feito sagrado, mas vazio e meramente formal, como se 

vê no caso do comerciante falido. A tarefa religiosa de re-escrita do mundo é como um disco 

agarrado em looping: mensagem de sentido irrelevante.418   

O F81 é o fragmento que, via brodiana, ficou conhecido como Comunidade. Como se 

pode ver a partir de seu incipit, trata-se de um mais um texto que figura a partida/ o retorno para 

 
416 Uma imagem distante, a dialogar com essa trave sobre a água de F79, é referida na carta a Milena de 28 de 

julho: “Conheces a fuga de Casanova dos cárceres de chumbo? Conheces, claro. Está ali descrita de passagem a 

mais terrível espécie de encarceramento, lá em baixo na caves, no escuro, na humidade, ao nível das lagunas, está-

se acocorado numa tábua estreita, com a água quase ao nível da tábua, a água, com a maré-cheia, sobe mesmo até 

cima, mas o pior são as ratazanas de água selvagens, os guinchos delas de noite, o puxar, rasgar e roer [...] e, 

sobretudo, a espera impaciente delas até que, já sem forças, se cai da tabuinha” (KAFKA, 2018: 117). Não haveria 

um quê de castigo também nessa tarefa de F79? 
417 Atlas aparece também indiretamente numa carta de 16 de novembro a Milena, num trecho em que Kafka (2013: 

369; 2018: 208) descreve sua condição judaica: “eu sou, tanto quanto sei, o mais judeu ocidental de todos, isso 

significa, para me exprimir com exagero, que não me é dada uma única hora de tranquilidade, nada me é dado, 

tudo tem de ser conquistado [erworben werden], não apenas o presente e o futuro, mas também o passado, uma 

coisa que toda a gente provavelmente recebeu sem mais, também isso tem de ser conquistado, esse é talvez o 

trabalho mais pesado, se a Terra gira para a direita – não sei se ela faz isso –, eu teria de girar para a esquerda, para 

recuperar o passado. Ora, eu não tenho a mínima energia para cumprir todas estas obrigações, não posso trazer o 

mundo aos ombros, aos ombros mal suporto o meu sobretudo”. [Veja-se que a conquista é Erwerbung, uma aqui-

sição, uma apropriação trabalhosa, não uma Eroberung, como seria aquela pós-colombiana. Lembre-se que S. 

Cristóvão é o herdeiro cristão de Atlas.] A mesma angustiosa condição judaica aparece, meses antes, numa carta 

escrita também a Milena a partir de Merano, em 9 de junho. Nela podemos ver uma constelação figurativa afim à 

do F79: “[...] os meus 38 anos judeus dizem perante os seus 24 anos cristãos: E então? E onde estão as leis do 

universo e toda a polícia do céu? Tens 38 anos e estás cansado de uma maneira que, provavelmente, é impossível 

explicar pela idade. Ou melhor: não estás nada cansado, estás inquieto [unruhig], tens medo [fürchtest Dich] de 

dar um passo que seja nesta Terra enxameada de armadilhas para os pés, por isso, na verdade, tens sempre os dois 

pés ao mesmo tempo no ar, [...] (afinal, és judeu e sabes o que é ter medo [Angst])” (KAFKA, 2013: 166-167; 

2018: 42). Em F79, os pés preparam seu chão, sobre o qual caminham como sobre a própria sombra; em Merano, 

quase prevendo os cães aéreos das Investigações, o judeu Kafka mantém os pés flutuando, bodenlos. [Sobre o 

fundo judaico dos Lufthunde kafkianos, v. Nicolas Berg (2010), especialmente p. 133ss.).] 
418 Apontemos ainda que 1) a constelação escadaria + sacerdote é resgate de F52 e F53, mesmo havendo lá Geistli-

cher + Kirche e aqui Priester + Tempel; 2) o comerciante falido pode muito bem ser o Luisenmoor de F72; e 3) 

nessa repetição sacerdotal do dito alheio se esconde, enfim, aquele modelo de comunicação universal em Kafka: 

a mensagem-forma, a mensagem-canal. Um messianismo sem redenção, uma meta que é via congestionada (v. 

F92). 
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casa (v. F64, F67, F73, F77). Os protagonistas conformam uma pequena multidão – se assim 

podemos nos expressar – na qual um estranho tenta, como sexto membro, entrar. Esse persona-

gem reproduz, por um lado, o gesto intromissor da moça estrangeira no F44 e, por outro, numa 

simples inversão de sinais, o de outros como o orador de F39 ou o narrador-lutador de F61, os 

quais se destacam por sair do mergulho na massa. O monte de cinco419, casualmente reunido, 

mas bem articulado, resiste naquela inércia típica do mundo kafkiano, a inércia da forma-canal: 

“também entre nós não tem sentido, mas agora já estamos juntos e assim ficamos” (KAFKA, 

1992a: 313-314). Nada adianta que o estranho, como seus semelhantes do F69, faça beicinho: 

o círculo permanece fechado.  

F82, como F66, rompe o fluxo narrativo e põe-nos diante de uma imagem de natureza. A 

paisagem dá motivo para uma passagem aforística, mais exatamente uma comparação, cuja 

segunda parte – o assim também do “assim como” (KAFKA, 1992a: 314) – falta e, por esse 

acaso manuscrito, confere ainda mais força ao imagético. O surgimento de uma aurora no papel, 

porém, acorda a imaginação narrativa para o espaço externo, de modo que F83, por uma espécie 

de inércia contextual, recupera o barco a remo de F7 e F26, mas dessa vez ao ar livre. O trecho 

como um todo, mais do que reter conexões internas, parece recordar o início da primeira versão 

do Caçador Graco, constante do OH2 (v. KAFKA, 2006b: 11ss.). A atmosfera idílica do cenário 

– a suave chegada a um pequeno porto meio vazio, barquinhos espalhados próximo à amurada 

do cais – é muito semelhante àquela do texto anterior: 

 

Dois meninos estavam sentados na amurada do cais jogando dados. Um homem lia 

um jornal na escadaria de um monumento, à sombra do herói que brandia o sabre. 

Uma jovem enchia o balde de água da fonte. [...] Uma barca balançava suavemente, 

como se fosse levada sobre as águas ao pequeno porto. Um homem de blusão azul 

saltou para terra e puxou o cabo pelas argolas. (KAFKA, 2016: 66)  

 

Até mesmo o gesto de desembarque se repete.420 Em sentido contrário, o F84 encena, 

num semelhante cenário, o embarque do protagonista. O barco é chamado – vimos antes o peso 

das exclamações e chamados entre F53 e F56, bem como em F77 – casualmente como mais um 

“da multidão” (KAFKA, 1992a: 315) e, assim, se destaca. Seu caronte é um velho homem de 

barbas brancas, um irmão, talvez, daquele condutor do circo de F74: um velho homem de cãs. 

Curiosamente, a situação é tão cômoda e familiar ao narrador que ele não só pode recostar a 

cabeça (como o médico em F25, o chefe em F31 ou o engenheiro em F61) numa posição de 

descanso, mas também ser chamado de filho pelo barqueiro (e, inversamente, intitulá-lo pai). 

Esse jogo linguístico caracterizado como um exotismo local – no fundo, uma lembrança daquela 

 
419 Mais um número cinco. V. também F77: os cinco litros de rum. 
420 Lembremos que o cais é, além disso, um elemento do F2. Lá havia um pedestal, como no Caçador Graco há 

um monumento. 
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“náusea em terra firme” da qual fala o narrador de Descrição de uma luta (KAFKA, 1993a: 

89)421 – volta a se repetir no F85, na qual vemos surgir uma paisagem-corpo. Contudo, especí-

fico do F84 permanece essa ligação incondicional entre pai e passageiro, relação exclusiva que 

possui antecedentes nobilíssimos. “Só por você faço ainda essa viagem; depois venderei o 

barco”, diz esse Caronte kafkiano (KAFKA, 1992a: 315), recordando não só a Mensagem do 

imperador “a você, o só, o súdito lastimável, a minúscula sombra refugiada na mais remota 

distância diante do sol imperial, exatamente a você” (KAFKA, 2017: 41), mas igualmente a 

porta da Lei, onde “ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a 

você” (KAFKA, 2017: 29). 

Como dissemos, a insegurança substantiva do mundo de F84 se derrama no fragmento 

seguinte, cujo incipit até mesmo parece ecoar o predecessor: Es glitten die Boote vorüber (F84) 

e Wir liefen auf glattem Boden (F85).422 Daí que, nesta paisagem kafkiana, a colina seja cha-

mada de joelho e os dedos do pé, de cinco picos.423 Tal flutuação nominal possui, como corres-

pondente físico, uma labilidade de chão que torna vertiginosa e possivelmente fatal a travessia 

da dupla de andarilhos. Não é à toa também que no F85 abundem formulações com o prefixo 

fest- (indicador de firmeza) – feststehen, festhalten (2x), fest entschlossen –, trazendo à tona 

uma pequena constante que se estendia desde pelo menos o estrangeiro fixado na casa do cam-

ponês de F77 (festsetzen) e o Emil embutido na balaustrada de F78 (fest gehören). O fragmento, 

tão curto quanto o anterior, termina na erótica transferência de calor entre corpo do narrador e 

corpo da paisagem. 

Segue-se, então, o F86 (conhecido como O brasão da cidade), cuja redação manuscrita 

se encontra até hoje perdida. O que se lê no Textband é, como informa o editor Schillemeit 

(1992c: 96) no volume de aparatos, a transcrição da primeira publicação do texto na revista Die 

literarische Welt em 27 de março de 1931.424 Trabalha-se, portanto, com um construto, uma 

suposição, que, uma vez traduzida, duplica a lacuna original.425 Desconsiderando parte dessa 

 
421 Essa náusea era, naquele contexto de 1907-1908, uma forma do ceticismo com relação à linguagem do início 

do século XX, e cujo maior representante foi a Carta de Lord Chandos (1902) de Hugo von Hofmannsthal. O 

narrador kafkiano exemplifica esse mal-estar com um exemplo notável: nomear os álamos nos campos de torre de 

Babel ou Noé quando estava bêbado (v. KAFKA, 1993a: 89-90).   
422 Não há que negar o peso rítmico – a sonoridade popularesca dos três acentos – de ambas as passagens: Es glitten 

die Boote vorüber, Wir liefen auf glattem Boden.   
423 Mais uma vez, o cinco. V. também F77 e F81.  
424 Em relação à publicação desse texto no mesmo ano de 1931 no volume brodiano Beim Bau der chinesischen 

Mauer, há duas divergências, uma das quais é especialmente relevante e reforça a hipótese de que a versão do 

periódico seria aquela mais próxima do manuscrito: ao contrário do texto editado na coletânea, falta na revista o 

final do texto (i.e. o F97 do K20).  
425  A precisa localização desse trecho faz parte de uma extensa cronologia do K20 que Schillemeit (1992c) desen-

volve ao longo de mais de 20 páginas no aparato crítico. Não queremos adentrar a fundo a questão. O ponto central 

aqui é que o F97, que seria idealmente a parte final do presente F86 (eis outra suposição!), encontra-se no pé de 

página do verso da folha de no 26. Por sua vez, as folhas 20 a 25, que contêm os F74 a F85, teriam sido redigidas 

– também por suposição a partir de coincidências textuais e marcas manuscritas – entre 8 e 12 de setembro, segui-

das de uma possível interrupção da escrita até o começo da folha 26, cuja primeira entrada é datada de 15 de 



227 

insegurança manuscrita – contornável, como mostra o trabalho do editor –, gostaríamos de 

apontar certas coincidências temático-figurativas, a primeira das quais é a atmosfera chinesa 

desse texto. A retomada da Construção da muralha da China, feita entre os F39 e F50, ganha 

aqui um novo capítulo. No texto originário do OH3, a torre babélica seria – ao menos na opinião 

de um erudito escritor – a segunda fase de um magnífico projeto arquitetônico cujo alicerce se 

punha pela edificação da muralha. Aqui, por sua vez, a torre assume uma posição centralizada, 

uma vez que se torna o tema do texto, mas a ela sucede exatamente o que acontecia à sua irmã 

gêmea horizontal: uma execução estendida infinitamente. À enormidade da China inabarcável 

– razão das lacunas do muro – corresponde o progresso científico humano, concomitantemente 

possibilidade e impossibilidade da obra: possibilidade, pois sem a ciência, não há construção; 

impossibilidade, pois com o progresso, não há estabilidade fundante (i.e. estado sobre o qual se 

alicerce o todo).426 

Não são muitos os fios figurativos que se cruzam com os fragmentos imediatamente an-

teriores. Um ponto de contato talvez fosse a abertura de olhar da paisagem do F85, que faria vir 

à tona com mais facilidade a abrangência histórica do narrador do presente texto. Mais provável, 

porém, nos parece uma derivação desse Brasão da cidade a partir da temática da construção 

urbana em F76, bem como dos conflitos de F62 a F77.427 Não deixa de chamar a atenção a 

coincidência vocabular em algumas passagens, como p.ex. as rixas (Streitigkeiten) que afetam 

os trabalhadores ou a sua compulsão belicosa (Kampfsucht) – e que já haviam aparecido na 

descrição do F77 acerca da situação conjugal e da intervenção estrangeira (Streitigkeiten + 

Streitsucht).  

Desse contexto de briga e esperança parece advir também outra recorrência filológica, 

dessa vez no fragmento supostamente complementar (o F97), que para cá trazemos de modo a 

fechar essa análise. A figura da realização plena do anseio (Sehnsucht erfüllen) é comum tanto 

ao Emil duplo de F78 – seu desejo erótico pela mulher alheia – quanto à cidade do F97 – seu 

desejo messiânico pela própria destruição. E aqui ainda cabem duas notas: 1) essa esperança 

soteriológica, como vimos antes, está ligada à noção de “pôr ordem”, tarefa que o estrangeiro 

de F77 se impõe com sua visita in aeternum à casa do camponês (v. KAFKA, 1992a: 306); e 2) 

 
setembro. Nesse intervalo, “a parte principal da história sobre a ‘construção da torre’ deve ter surgido” (SCHIL-

LEMEIT, 1992c: 91). Vê-se quão lábil é a situação.   
426 Assim como o progresso científico, assim também a ordem, a qual, por ser demasiada, impede por hesitação – 

pois é necessário organizar-se, preparar-se – a colocação da primeira pedra. Trata-se do típico paradoxo autopara-

lisante em Kafka: como estar diante da sua entrada da lei e não poder acessá-la; ou como carregar uma mensagem 

e, por conta do canal, não poder entregá-la.  
427 Reminiscências distantes: 1) a opinião regente relembra F43, em que também circulavam opiniões acerca da 

tradição; 2) a força do pensamento da construção lembra a imponência daquele pensamento do capitão de F24. 
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a destruição profetizada se opera por curiosos cinco golpes de punho, portanto, numa quanti-

dade numérica que desde o F77 (5 litros de rum), passando ainda por F81 (5 amigos) e F85 (5 

picos), retorna constantemente. 

Não fosse esse arco entre F86 e F97, talvez interromperíamos agora essa seção de comen-

tário e abriríamos uma nova. Afinal, o F87 destaca-se como o primeiro de alguns poucos textos 

do K20 que possuem datação. Já por isso, pelo simples fato de que passa de um registro gene-

ricamente anônimo para outro genericamente específico – i.e. do texto lato sensu ficcional428 à 

anotação diarística –, essa entrada chama a atenção. Mas essa relevância é redobrada se se levar 

em consideração ainda que a escrita kafkiana passa, a partir dessa anotação, a fraquejar em 

tamanho e escopo e a adquirir um aspecto reflexivo-aforístico, a ponto de Jost Schillemeit 

(1992c: 87) intitular a folha-suporte de Mittelblatt (i.e. folha central) e a partir dela propor uma 

divisão da redação do K20 em duas tendências literárias: uma fantasista e narrativa, outra mais 

reflexivo-autobiográfica. Apesar disso, vamos incorporar os F87 a F96 à análise atual e, apoia-

dos por aquele arco imaginário, revelar alguma interconexão literária com os textos anteriores.  

Nesse miolo textual, que Schillemeit (1992c: 86) chama de fase intermediária do K20, o 

ritmo de legato passa repentinamente a um staccato. Há um esgarçamento da imaginação, as 

figuras se distanciam mais e a transição sequencial se afrouxa, o que deve ficar evidente com a 

tabela a seguir, na qual apontamos, além disso, algumas remissões contextuais externas: 

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F87 feixe de punhais na boca429 → F55, F56, F78: faca, foice, punhal 

F88 

a doença maldosa visto sob a intenção → F27ss.: o engano 

→ F66 e F82: a natureza como metá-

fora 

F89 
mandato sem mandador: paradoxo 

circo com buraco na lona 

→ F39, F43, F50: lei 

 
428 Texto lato sensu ficcional. Com isso queremos dizer: não se trata nem de contística (ficção stricto sensu), nem 

de anotações autobiográficas. O que vem antes é uma escrita que, com aparência de estrita ficção, muitas vezes 

retrabalha aspectos pessoais da vida de Kafka e, outras vezes, funciona no sentido inverso. Há, por exemplo, textos 

aforísticos com evidente peso imaginário-narrativo: veja-se o F66 ou o F82. Há, por outro lado, diálogos ficcionais 

com muito provável fundo biográfico: F15, como apontamos no comentário, e F67, como revela Schillemeit 

(1992c: 90). Trata-se, enfim, de uma marca da prosa kafkiana, constatável também nos QH (os populares diários) 

e nos OH. Recordemo-nos de passagem já citada de Reuß (1995: 19): as anotações do autor “surgem sempre de 

interesses literário-biográficos, biográfico-literários”. 
429 Quem fala de boca cheia é o Kafka (2018: 94) de 16 de julho a Milena: “Queria distinguir-me aos teus olhos, 

mostrar força de vontade, esperar antes de te escrever, concluir primeiro um processo, mas a sala está vazia, nin-

guém se preocupa comigo, é como se dissessem: deixai-o, não vedes como está concentrado, é como se tivesse 

um punho na boca”. A alimentação com a violência: o punhal que perfura, o punho que espanca. [E sobre punhais 

dentro do poeta, lembremos que a própria Milena, a quem Kafka escreve se despedindo no mesmo dia da redação 

do F87, dia 15 de setembro, é para ele – uma semana depois – “a faca com que remexo as minhas entranhas” 

(KAFKA, 2018: 192).] 
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ser tolerado em observação indecente → F74: circo + F73: cabana sem bu-

raco, F84: cabine com janela 

→ F19, F50, F81: tolerar (dulden) 

F90 
forças do ser humano como orquestra 

incerteza e indefinição do concerto 

 

 

F91 

monstruosa tarefa  

as forças necessárias, o tempo, a boa vontade 

o obstáculo que se busca 

→ F79: tarefa, manter unido 

(zusammenhalten) 

F92 meta, caminho, hesitação  

F93 

Alexandre, o Grande 

sucessos bélicos, exército, forças vs. gravi-

dade  

 

→ F62: guerra  

F94 responsabilidade imposta  

F95 

restos, membros, joelho 

varanda enluarada, folhas negras como cabe-

los430 

 

→ F85: comparação com o corpo 

F96 
item de naufrágio e sua transformação no 

tempo 

 

 

Alguns pontos: 

1) Veja-se, primeiramente, que a retomada figurativa não é primordialmente literal, como 

acontecia nas outras tabelas (p.ex. F45 a F49), mas apenas semântica. Visão inclinada e obser-

vação atenta, circo e orquestra, tarefa e imposição ou restos e coisa naufragada aproximam-se, 

mas não são as mesmas figuras.   

2) Outro ponto a se ressaltar é o paradoxo declarado de Es ist ein Mandat. Aqui o narrador 

traz à tona o que, em fragmentos similares, é mero implícito: assim, p.ex., a lei de F43 cujo teor 

é incognoscível, ou a tolerância obediente ao coronel de F50, apesar da superioridade popular. 

 
430 Deve ser justificada essa nossa leitura particular do Textband da KKA. Há aqui duas idênticas redações do 

mesmo texto – excetuando-se, obviamente, a disposição em prosa ou em verso –, sem que haja separação por traço 

entre elas. Inicialmente, inclinamo-nos a considerá-las duas entradas diferentes, considerando possível que hou-

vesse uma quebra de página no original (semelhante à que acontece na edição, entre as páginas 322 e 323, com 

salto de uma linha somente entre as entradas). O acesso ao volume de Kafka (2012c: 140), no qual se encontra um 

fac-símile dessa folha do K20, dirimiu nossa dúvida, pois não há qualquer tipo de separação interna entre as duas 

versões, tão somente externas: o número “21” – data a separar a primeira versão da entrada anterior, do dia 18 de 

setembro – e um curto Querstrich – traço a separar a segunda da posterior. Desse modo, a partir dessa evidência e 

da coincidência textual (quase) completa, optamos por ler as duas redações como um só fragmento. O mesmo não 

fizemos, por exemplo, com F47 e F48: não há traço separando os textos, não há qualquer indício de fim de página, 

mas a divergência marcante na redação e a separação interna por duas linhas na KKA fizeram-nos decidir pela 

diferenciação. Se há ou não algum tipo de divisão kafkiana no manuscrito original, isso não sabemos, mas tudo 

indica que deve se tratar de novo texto. [Outro caso similar é o par F122 e F123: há redisposição do material 

escrito, mas o traço no meio obriga-nos a separar as entradas. Traço intermediário apresentam também as versões 

F135 e F136.]    
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É esse elemento oximórico que aqui se evidencia: não só na contradição do vivente-a-morrer, 

mas principalmente na contagem dos contudos. A explicitação da sequência adversativa – por-

tanto, da progressiva autossuspensão do dito – é o gesto irônico que funciona como um mala-

barismo circense. Além disso, o texto – cujo fim, adicionado posteriormente, arredonda a ima-

gem aforística da contemplação indecente em narrativa – ainda se caracteriza por outra (dupla) 

suspensão: um traço transversal riscado, como aquele do F9. Trata-se do segundo caso no K20 

que fazemos retornar ao estado “mais original”.      

3) Falou-se do caráter aforístico de F89. F90 aflora ainda mais esse elemento, mas são os 

F92 e F93 que o levam ao máximo. Prova cabal disso é que ambos são incluídos posteriormente 

nas fichas de aforismos coligidos do ano de 1918, as Zürauer-Zettel.431 Apontemos que, nova-

mente aqui, aparece a palavra (raríssima no K20) Erdenschwere, antes apenas surgida no 

F25.432 

4) Talvez a melhor conexão desse circuito de fragmentos com os anteriores se apresente 

no F91. O que Kafka parece fazer é remasterizar o F79: o assunto é uma tarefa difícil (lá era 

delicada → aqui é monstruosa) e o dever próprio é manter algo unido, segurando-o firme (lá 

era o mundo → aqui são as forças individuais). E se antes apontávamos o papel atlântico do 

escritor, poderíamos agora interpretar essa reflexão sobre o obstáculo ao (desejado) trabalho 

como uma irônica autocontemplação do fazer literário. Há tempo, há forças, há disposição, mas 

o resultado é impedido pela busca hesitante do impedimento. Ao fim e ao cabo, é como a in-

sensata construção da torre de Babel: a organização é tamanha a ponto de travar a ordem e o 

que então resta são preparativos. Começos que se esboroam, como diz o Kafka (2014a: 139) de 

1911. Um pequeno resto, segundo o Kafka (1992b: 262) do F24. Fragmentos.433     

 
431 O F92 é anotado na nota de número 26 e F93, na nota 39.   
432 Levando em consideração que esse fragmento teria sido escrito em 17 de setembro de 1920, é curioso constatar 

na contemporânea correspondência a Milena uma recorrente referência à gravidade existencial da situação viven-

ciada pelo autor. Assim, nas últimas linhas da carta de 15 de setembro, escreve Kafka (2013: 343; 2018: 188): 

“Não me despeço. Isso não é uma despedida, a não ser que a força da gravidade [Schwerkraft] que está à espreita 

me puxe completamente para baixo”. Pouco antes, na missiva do dia anterior, confessara: “Não, hoje ainda não 

consigo escrever sobre isso em pormenor [i.e. sobre o último telegrama de Milena], não por estar especialmente 

cansado, mas porque estou ‘pesado’ [‘schwer’]” (KAFKA, 2013: 340; 2018: 185). Esse peso não só reaparece nas 

cartas de 27 de setembro – “não consegui levantar-me da cama, por estar não demasiado cansado, mas demasiado 

‘pesado’, sempre e sempre esta palavra, é a única que me serve” (KAFKA, 2018: 194) e – e de (provavelmente) 3 

de novembro – “Estou demasiado ‘pesado’ para ir à Biblioteca da Universidade” (KAFKA, 2018: 206) –, mas se 

esconde também sob essa condição físico-existencial de Alexandre, o Grande, no K20. Para abrilhantar ainda mais 

essas conexões, aduzimos ainda um trecho bem anterior (carta de 17 a 23 de agosto), cuja redação lembra um 

pouco o explicit de F93: “Às vezes, sinto-me como se tivesse tais pesos de chumbo [Bleigewichte] que bastava um 

instante para me arrastarem para as profundezas do mar e que alguém que me quisesse segurar ou mesmo ‘salvar’ 

desistiria, não por fraqueza, nem sequer por desesperança, mas por simples irritação” (KAFKA, 2013: 310; 2018: 

159-160).  
433 Sobre tarefa monstruosa e forças necessárias, há um curioso trecho de uma carta a Milena, datada de 9 de julho, 

em que a mesma constelação aparece. Nele, Kafka (2013: 215-216; 2018: 82) fala de si e do marido da destinatária, 

Ernst Pollak, mais especificamente, da responsabilidade pela amada: “No que diz respeito à nova tarefa de que 

falas na tua carta, ela é difícil, sem dúvida, mas não menosprezes as forças que a tua proximidade me dá. [...] Ele 

[i.e. o marido] tinha assumido uma tarefa descomunal [eine ungeheuere Aufgabe], desempenhou-a em parte no 



231 

i. F98 a F178 

 

No intervalo que Jost Schillemeit (1992c: 86) chama de a fase final de redação do K20, 

distensa possivelmente entre princípios de outubro e meados de dezembro, a pena de Kafka 

começa a variar e hesitar demais para justificar subdivisões internas. Se os primeiros fragmentos 

ainda assumem um caráter narrativo evidente e possuem um tamanho relativamente suficiente 

para contextualizar a situação, logo em seguida a escrita volta a decair no aforístico e se disper-

sar em poucas linhas. Assim, por exemplo, no F102 e na dezena seguinte, depois com F122 e 

as duas dezenas subsequentes e enfim entre F157 e F165. Esses subgrupos – unidos menos por 

uma semelhança genérica do que por instabilidade temática – são cabais provas de uma escrita 

literária insegura, que usa do papel para o registro pessoal num estilo parecido aos dois últimos 

cadernos in-oitavo. A partir da crise (amorosa e literária) de setembro de 1920, enfraquece-se 

o estro épico do escritor, e mesmo o que resta de narrativa – como veremos agora – perde o 

fôlego de criações como F7, F25, F39, F44, F68 e F74. São os estertores desse ciclo de 1920. 

O protagonista de F98, que no modelo do narrador de F84 e de outros anteriores faz-se 

presente pelo grito – já vimos as retomadas do verbo rufen –, tem um singelo antecessor. O 

piloto é personagem, ainda que lateral, do fragmento-diálogo com o Caçador Graco no OH4 

(cf. KAFKA, 2008b: 75). Na atual situação, seu interlocutor é um estrangeiro negro que possui 

atributos mais semelhantes aos nobres gigantescos do Guarda da tumba; afinal, com o pé sobre 

o peito do narrador ele o derruba tranquilamente. Essa imponência é reforçada pelo contexto, 

pois a marujada que corre em auxílio ao chamamento do piloto deposto forma um semicírculo 

ao redor do invasor, exatamente como os moradores da casa em volta do funcionário paramen-

tado em F20.434 O texto finaliza-se com uma pergunta de tonalidade aforística que, na figura da 

terra (Erde), retoma a gravidade (Erdenschwere) da decisão de Alexandre em F93.435 

 
essencial, talvez a tenha desempenhado integralmente com honra, não me parece que seja capaz de a continuar, 

não por lhe faltarem forças para isso (o que são as minhas forças comparadas com as dele?), mas porque, devido 

ao que aconteceu até este momento, está demasiado sobrecarregado, demasiado oprimido, demasiado privado da 

concentração que ela exige. Talvez que, comparado com o resto, isto represente afinal um alívio para ele”. Com o 

perdão, meu leitor, pela reles expressão: eis o chifre mais bem justificado da história! 
434 Vimos então como a figura do negro também estava escondida sob o texto de F20.  
435 Schillemeit (1992c: 88) considera a carta de 27 de setembro a Milena o correspondente epistolográfico desse 

“motivo do piloto”. Escreve Kafka (2013: 350; 2018: 194) a respeito do “peso” sobre o qual há pouco comentamos 

em nota: “É talvez o ‘peso’ de um navio que perdeu o leme [Steuer] e diz às ondas: ‘Sou demasiado pesado para 

mim, demasiado leve para vós.’”. Com o apoio dessa passagem, consegue o editor localizar temporalmente a 

redação do F98. Aqui vale a pena recordar que a mesma metáfora aparece um pouco mais de um mês antes, em 

carta de 13 de agosto, no contexto de uma discussão sobre a relação amorosa com Milena: “Com esta correspon-

dência sobre este assunto chega-se constantemente à conclusão de que está ligada ao teu marido por um casamento 

absolutamente sacramental (que nervoso estou, nos últimos dias o meu barco deve ter perdido o leme) e que eu 

estou ligado por um casamento igual com – não sei com quem, mas o olhar dessa terrível esposa está muitas vezes 

pousado em mim, sinto isso” (KAFKA, 2018: 157). Sabemos quem é essa esposa. O próprio autor o confessa em 

missiva de 21 de julho: “Daqui resulta então talvez que estamos ambos casados, tu em Viena, eu com o medo em 
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O subsequente fragmento, intitulado Consolidação – o segundo e último dos textos com 

título no K20, sendo o primeiro a Questão das leis –, põe em circulação mais uma vez o número 

cinco. Depois de F77, F81, F85 e F97, em F99 são cinco funcionários: o contador, o caixeiro, 

uma moça aprendiz de loja, o narrador aprendiz e, por fim, o velho ajudante de loja.436 O con-

texto de um negócio, já por si de interesse kafkiano desde Contemplação, e a figura do aprendiz 

são conhecidos também do leitor do K20: são esses o cenário e o protagonista de F31.437 De 

outros textos kafkianos conhecemos também a ligação do jovem homem com uma mulher mais 

madura, espécie de cicerone no mundo de Eros. É também o caso aqui, em que a moça-velha – 

como não lembrar da judia de F7? – atua, com sua mão, como ímã erótico e sede de poder, de 

um jeito muito semelhante à dupla Alba e Resi de F68.438 Por sua vez, o velho ajudante de loja 

tem ares que – novamente – parecem advir do OH1: além de ter servido sob o comando do 

último chefe, exatamente com o guarda da tumba (KAFKA, 2006a: 84)439, seu cargo ele o ob-

teve porque não se achou nem mesmo um incapaz para a posição – uma curiosa inversão do 

dito do príncipe no mesmo texto: “Mas conforme a experiência, para cada posto acham-se pes-

soas dispostas e apropriadas” (KAFKA, 2006a: 12).  

Os inadequados, como vimos no F39, são sempre excedentes: “contudo, dos [oradores] 

inapropriados alguns se ofereceram” (KAFKA, 1992a: 266). Curiosamente, algumas linhas 

após esse trecho, fala-se de um batráquio detalhe do coronel – “o peito a se levantar e abaixar 

com a respiração [...] de maneira extremamente evidente, tal como p. ex. sapos respiram” 

(KAFKA, 1992a: 266-267) – que também retorna na descrição do contador de F99, deitado 

“como um sapo, quieto, suavemente levantado e abaixado somente por uma respiração pesada” 

(KAFKA, 1992a: 325). Transmissões como essa acontecem tanto de maneira literalmente evi-

dente como também de um modo geral. Exemplo do primeiro caso constituiria ainda a autoca-

racterização do narrador como alguém que, nas alturas da escada, “não era imune a vertigens, 

[onde] sentia-me frequentemente mal”: uma combinação de fatores advindos do príncipe de 

F19 (schwindelfrei, übel werden) e do Possêidon-fora-d’água de F74 (übel sein).440 Exemplo 

 
Praga, e que não apenas tu, mas também eu, nos rebelamos em vão contra o nosso casamento” (KAFKA, 2018: 

105). Die Angst, substantivo feminino, cônjuge kafkiano. 
436 Descrição sequencial e mesmo número de personagens faz com que F99 pareça uma releitura do F81 (intitulado 

por Brod Comunidade), tal como F91 de F79. 
437 O negócio também aparece em F60 e o aprendiz de negócio aparecerá como o tema em F150 também. 
438 A aprendiz de loja (Ladenmädchen) é uma figura biográfica. Em carta a Milena de 9 de agosto, Kafka (2018: 

146) relata sua iniciação sexual com uma outra Ladenmächen, traduzida por António Sousa Ribeiro com o termo 

“empregada”. A moça trabalhava numa loja de roupa em frente ao quarto da Zeltnergasse, na época em que o autor 

se preparava para exames finais na universidade. O relato é muito longo para ser transcrito em nota, mas é parti-

cularmente interessante por mencionar (infelizmente, sem explicitar) uma pequena tara kafkiana, “este desejo de 

uma pequena coisa, uma muito específica coisa detestável, uma coisa ligeiramente repugnante, embaraçosa, obs-

cena” (KAFKA, 2018: 147). Que seria essa coisa que parece ser a origem da sua (tão repetida) angústia? 
439 E como seu duplo, o zelador no fragmento sobre “A desavença que existia [...] desde sempre entre Hans e seu 

pai” (KAFKA, 2006a: 52), zelador que “já servira ao avô de [K]Hans” (KAFKA, 2006a: 60).  
440 Veja-se como a irradiação (literal!) de F19 chega aos confins do F99, semanas de trabalho depois. 
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do segundo, por sua vez, seriam duas caracterizações do velho ajudante: ele é um destroço 

(Wrack) de gente, encalhado talvez após o naufrágio de F96, e está acorrentado a seu trabalho, 

como o deus dos mares em F74 (e o substituto de Prometeu no subsequente F101).  

De uma recombinação do jovem aprendiz e do velho ajudante (Geschäftsdiener), surge 

no F100 a figura de um criado (Diener) que, no início do texto, apesar de sua candidatura não 

é chamado441 ao serviço – lembre-se de F61 – e, ao final do texto, passa por um teste – como o 

aprendiz de F31 e seu antecessor em F22. Curiosa reminiscência é a segunda ocorrência da 

palavra “catre” (Pritsche), que, ao retomar o F24 e A batida no portão da propriedade, trans-

forma o quarto da criadagem numa cela: e, afinal, não lembra uma prisão tudo aquilo que o 

protagonista faz ali dentro (olhar para o teto, adormecer, acordar, adormecer)? Mas à diferença 

da cela, existe a possibilidade de sair, mais precisamente para o posto de observação numa 

taberna do outro lado da rua, a partir do qual o protagonista descreve a estranha casa que habita. 

É nesse posto onde, mais adiante no texto, vai travar um diálogo com um estranho cliente, 

diálogo que pela incompreensão da parte do narrador faz lembrar os discursos de F33 – lembre-

se que lá também havia uma prova: o recorde de natação –, mas que pela ameaça de partida – 

“Por que você quer ir embora [fortlaufen]?”, “então vou indo” (KAFKA, 1992a: 328-329) – 

recorda os encontros, também à mesa de bar, em F67 e F68. A figura da estalagem-taberna 

(Gasthaus, Wirtshaus, Restauration, Schenke) atravessa esses e outros fragmentos (v. também 

F120).  

F101, conhecido pelo título brodiano O abutre, reencena kafkianamente o mito prome-

teico. Nele, o pássaro se alimenta do pé do narrador, não segundo um castigo divino, mas sim-

plesmente como um trabalho casual e contínuo: picar, sobrevoar, picar, sobrevoar etc. Ao en-

contro de ambos vem então, nos moldes dos encontros de F76 e F77, um estranho, espantado 

pela tolerância do outro à tortura.442 À resposta do narrador, que confessa sua impotência diante 

do que vem de sublimis (lembre-se a impotência frente à chuva em F60!), o senhor oferece 

ajuda e faz seu retorno à casa, também como os personagens de F64, F67, F73 e F77. A ajuda 

é, porém, demasiado tardia: o abutre, a deslocar o olhar de um personagem para outro como 

seus irmãos soldadescos de F39443, atravessa com o bico a goela, as entranhas e a boca do 

protagonista. Esse detalhe não muito distante da fantasia aforístico-pessoal de F87 – i.e. entupir 

a boca de punhais – faz-nos desconfiar do caráter poetológico desse fragmento. Não existe algo 

 
441 Veja-se novamente o verbo rufen. 
442 Não se torturava, por anos a fio, o ajudante em F99 também? 
443 “[A]penas olha rijamente para aquele que fala, então de novo para aqueles que escutam e mantém a mão sobre 

o cabo da longa faca em seu cinto”, diz Kafka (1992a: 266). Já o abutre “deixara os olhos passearem entre mim e 

o senhor” (KAFKA, 1992a: 330). 
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como um gesto sublime no transbordamento da morte de um na morte do outro, como o afoga-

mento transcendente do eu na tinta? Ademais, não é evidente a semelhança entre o movimento 

de sobe-e-desce do abutre e a mão que ora pica a página com a pena, ora levanta voo do corpus 

literário? E como não pensar nesse daimon substitutivo que é o abutre, cujo sustento é a carne 

alheia?444              

Após essa fantasia de (auto)criação destrutiva, nada mais natural do que o escritor se 

perder. F102 é mais um exemplo daquelas pausas aforísticas em que sub specie naturae Kafka 

relata sua situação labiríntica (recordem-se, entre outros, F66 e F88). Aqui principia-se também 

um conjunto de, em sua maioria, curtos e reflexivos fragmentos que desejamos, mais outra vez, 

contemplar por via de uma tabela:  

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F102 
perder-se num caminho da floresta 

estrutura labiríntica 

 

→ labirinto onde se perde: F166 

F103 

dentes não cerrados 

 

pernas muito no fundo 

→ corpo-paisagem: F85, F101 

→ dentes cerrados: F147 

→ fundo/ profundezas: F122, F151, 

F170 

F104 
elocução a um “você” sobre um “ele” 

campos escuros + gralha 

 

→ abutre: F101 

F105 

elocução a um “você” sobre um “eu” 

katábasis às profundezas 

respiração no ar rarefeito 

sapos e cobras 

 

 

→ respiração difícil: F19, F39, F74, 

F99 

→ sapo: F39, F99, F139 + cobra: F152 

F106 

impotência diante de uma figura 

círculos de pessoas, enforcamento sequen-

cial445 

→ figura: F146 + estátua: F162 

→ impotência + círculos ao redor + en-

forcar: F101 

→ sequência: F81, F99 

F107 
região desconhecida 

correspondência universal 

 

 

 
444 Novamente cito o Kafka (2014a: 208) diarístico: “Quando se tornou claro no meu organismo que a escrita era 

a direcção mais produtiva da minha natureza, tudo acorreu para aí, esvaziando todas as faculdades que primeira-

mente se dirigiam aos prazeres do sexo, da comida, da bebida, da reflexão filosófica, da música. Emagreci em 

todas estas direcções”. Corpo por corpus. 
445 “Alles fühlt den Griff am Hals” (KAFKA, 1992a: 331). Sobre esse enforcamento, valeria a pena retomar – além 

do supracitado F101 – duas passagens da epistolografia contemporânea. 1) Em 21 de julho, falando de seu medo 

de perder Milena, Kafka (2013: 241; 2018: 105) lhe escreve: “nisso o medo [Angst] é verdadeiramente estranho, 

não conheço as suas leis internas, só a sua mão na minha garganta [Hand an meiner Gurgel]”. 2) Já em 27 de 

outubro, após tantas confissões angustiosas sobre a impossibilidade de viver junto da correspondente, Kafka (2013: 

361; 2018: 204) resume: “Gostava de dizer mais alguma coisa sobre isso, mas não me sai da garganta estrangulada 

[gewürgten Kehle]”. Desse modo, vale a equação enforcamento = angústia.  
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firme ordem mundial (feste Weltordnung) 

F108 luz e graus de dissolução do mundo → punhos que esmagam: F97 

F109 

pequeno lago + bosque 

animal como um cão num bebedouro 

caçada nos corredores  

→ animais: F101, F104, F105 

→ bebedouro: F10 

→ corredores da casa: F100 

→ chicote: F43, F117, F138, F177, 

F178 

F110 
palavra, pedido, ar, respiração, pensamento, 

sono 

→ movimento do ar: F37 

B 

confessionário  

negociação no canto (Winkel) 

barulho 

→ negócio: F99, F150 

→ canto (Winkel | Ecke): F61, F99, 

F117, F121, F135, F136, F139, F143, 

F151 

→ barulho: F150 

F111 

posses e peças: coisas firmes 

amigo desaparecido da cidade 

→ coisa: F96 

→ complexo da cidade: F36ss., F70ss., 

F119 

F112 queixa, júbilo, silêncio + eu-cão  

F113 
muro de uvas passas → diálogo: F58, F67, F68 

→ muro: F128, F129 

F114 saber-nadar + não-saber-nadar → paradoxo (de viver-morrendo): F89 

F115 
enfeite de túmulo 

coisas que escapam 

→ cadáver: F118, F164 

 

Como antes observamos, as conexões entre os fragmentos curtos passam a ser menos 

literais a partir da fase intermediária do K20. Aqui, por exemplo, até conseguimos notar um 

trânsito figurativo, mas a constelação formada é de caráter mais genérico: por um lado, há al-

guns animais (voadores, rastejantes, domesticados); por outro, algumas paisagens (indetermi-

nadas e abrangentes). Entre si, os textos possuem, porém, maior distância temática e formal: ao 

aforismo de F108 – também incluído na coletânea dos Zürauer-Aphorismen446 – junta-se uma 

breve narrativa como F109 e, logo em seguida, um comentário como F112, cujo objeto – assim 

o sabemos pelo aporte do aparato crítico (SCHILLEMEIT, 1992c: 80-81) – é o drama Spiegel-

mensch de Franz Werfel (1920).447 Apesar dessa dispersão da escrita – ou talvez até mesmo por 

 
446 Como acréscimo à nota 54. 
447 Numa carta a Milena de outubro de 1920, Kafka (2018: 200) anota a leitura da obra: “Também li o Homem do 

Espelho. Que plenitude de energia vital! Só num passo é que está um pouco imperfeito, mas, em compensação, o 

resto é tanto mais exuberante e mesmo a doença é exuberante. Li-o avidamente até ao fim numa tarde”. O comen-

tário do K20 refere-se muito provavelmente a um personagem do drama, tendo em vista sua atitude crítica bastante 
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conta dela – despontam algumas figuras que, nas próximas páginas, vão se tornar cada vez mais 

frequentes, como p.ex. o chicote, o muro (ou parede) e o canto (Winkel ou Ecke). 

Dois desses elementos novos surgem logo no F117, fragmento subsequente ao muito par-

ticular F116. Neste, aparece um herdeiro do Cruzamento-Herança do OH4: um animal que – 

com rabo de raposa, corpo de canguru e rosto quase humano – parece querer domesticar o 

narrador que o contempla. No F117, por sua vez, o narrador é como um parasita que, à seme-

lhança de Gregor Samsa, encolhe-se em um canto sob o canapé448. Sua posição contrasta com 

a figura desse outro que advém449, da bota retira um chicote para cachorro – empréstimo óbvio 

do F109 – e expulsa aos gritos o encolhido de seu posto, em posição similar à do coronel de 

F39 (o levantar-e-abaixar do peito torna-se o do chicote, os braços esticados para frente tornam-

se as pernas esticadas para os lados). Uma cena de expulsão que, se levarmos em consideração 

o detalhe da bota, faz lembrar o enredo de F98: o piloto deposto por um estrangeiro que o pisa.  

Segue-se então o F118, uma perdida narrativa, que divide com o F115 o contexto da morte 

(sepultura → cadáver) e com os F100 e F120 o contexto da bebida (estalagem-taberna). O ce-

nário rural das aldeias define, por transbordamento, a paisagem de F119, fragmento que nada 

mais é senão um diálogo de dois que tentam, em meio à neblina e à distância, distinguir uma 

cidade. Retoma-se aqui não só o complexo urbano, já antes ressuscitado em F111, mas também 

a figura da distância (die Ferne), que antes transfigurara o brilho vaporoso em F65 e F66 e, 

mais à frente, fará o mesmo nos F135, F136, F146 e F151. Por via dessa contemplação da 

distância de F119, ainda que riscando-a logo em seguida450, o F120 resgata o espaço de F118 

(a taberna), mas o recoloca, porém, na ambiência à la Graco dos F83 e F84: o porto pequeno, a 

passagem de um barco e o pedido (exclamatório!) de embarque. Desenvolvem-se dois diálogos 

 
destoante do entusiasmo da passagem citada. Sobre a missiva, relembremos o problema de datação: Jost Schille-

meit (2004 [1988]) a localiza em fins do mês (mais precisamente, em 20 de outubro), já a edição mais recente de 

Kafka (2013; 2018) – sob a responsabilidade de Hans-Gerd Koch – a desloca para o início (para provavelmente 7 

de outubro). 
448 O kafkiano móvel já havia aparecido em F68. Surgirá em breve no F144. Em ambos, está associado a figuras 

de poder – às mulheres e ao diretor –, as quais, obviamente, usam sua parte superior. [Não custa lembrar que o 

leito (Ruhebett), afim do canapé, é o lugar do rei em F19 e do imperador da Mensagem imperial.] Mas também 

em cima descansam algumas criaturas vazias de importância, p.ex. o próprio autor. Veja-se, sobre isso, a seguinte 

carta de outubro: “Estive agora duas horas deitado no canapé e quase não pensei em mais nada a não ser em ti. Tu 

esqueces, Milena, que, seja como for, nós estamos um ao lado do outro a olhar para esse ser no chão que sou eu; 

mas eu, que estou então a olhar, estou nesse momento desprovido de ser.” (KAFKA, 2018: 200). Esse ser rasteiro 

é, noutro momento da crise amorosa com Milena – mais especificamente em fins de setembro, “provavelmente 21 

de Setembro de 1920” –, um “bicho dos bosques” cuja origem e pátria é “uma cova funda (suja, evidentemente, 

apenas pela minha presença)” (KAFKA, 2018: 190). Casa com essas descrições o aparecimento, em algumas des-

sas últimas cartas, de verbos como kriechen e verkriechen: os mesmos para caracterizar o Gregor pós-Metamorfose 

(p.ex. na carta de 25 de setembro: KAFKA, 2013: 348). Voltando à mobília (como lugar da angústia), vale a pena 

referir ainda a última carta restante do ano de 1920, datada de 2 de dezembro: “Passei então uma tarde a torturar-

me no canapé [...]. Os dois que há em mim; o que quer partir e o que tem medo de partir” (KAFKA, 2018: 213). 
449 “Na antevisão do que virá [Im Voraussicht des Kommenden]”, escreve Kafka (1992a: 335). Esse “o que virá” 

pode tanto se referir a uma coisa (das Kommende) quanto a uma pessoa (der Kommende). Não esqueçamos que o 

adventício é sempre, em última instância, o messias a pôr ordem. 
450 “Olhava para o mar adentro, um barco passou perto do cais” (KAFKA, 1992b: 302). 
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– com o barqueiro e com o taverneiro –, um dos quais chega às raias do conflito, mas sem um 

final claro.  

Do diálogo em aberto vamos à abertura de um diálogo no F121: aquele entre o narrador 

e o supervisor de uma fábrica. Esse duplo kafkiano – afinal, é sabido que o autor acumulava a 

função de inspeção no Instituto de Seguros contra Acidentes de Trabalho da Boêmia –, duplo 

que voltará a reaparecer no Inspektor de F150, habita um cenário clonado, por sua vez, do F61. 

Trata-se do complexo mesa + homem + lâmpada + escrito que já apontamos várias vezes (v. 

tabela-comentário a F41), aqui acrescido do detalhe espacial da construção de madeira, detalhe 

afim à repartição do engenheiro (de F61), chamada de “barraco de tábuas” (KAFKA, 1992a: 

286). Mas essa construção não só replica a anterior, como também é enriquecida por outras 

retomadas e prefigurações: ela se assemelha a um celeiro – figura de F137 –, acomoda uma 

mesa451 num canto – outra figura recorrente nesses fragmentos – e é usada pelo inspetor para a 

revisão dos cálculos (durchrechnen) – tarefa de Possêidon em F74.  

Como um dos protagonistas de F60, o narrador aqui também é chamado (hergerufen!), 

dessa vez para o meio da selva – não era esse o cenário de F102 e F109? –, mas a razão do seu 

chamado não é clara. A pergunta do convocado sobre esse ponto é imediata e indelicadamente 

descartada pelo supervisor. Trata-se, segundo este nos informa, do “jeito comum de se falar 

entre nós” (KAFKA, 1992a: 338), bastante análogo àquele de F84, em cujo mundo passageiro 

é dito filho e barqueiro, pai. Dessas fontes inspiratórias, há que chamar a atenção ainda para 

outras duas coincidências: como o engenheiro de F61, o ajudante do supervisor, de nome Ho-

rácio, é um homem jovem452; e como aquele narrador visitante-de-mina, este narrador visitante-

de-fábrica deseja passar a noite aqui também. Reformulações da mesma constelação figurativo-

gestual. 

Segue-se ao F121 um conjunto de vários curtos fragmentos que, também por conta da 

dispersão, talvez valha a pena contemplar numa tabela: 

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F122 
fala para um “você” 

água, profundezas do poço, silêncio 

→ elocução a um “você”: F104, 

F105 

F123 água, profundezas do poço, silêncio → diálogo: F58, F67, F68 

F124 

anseio, guarita à margem da estrada 

caixão vertical, posse do Estado 

vida passada a querer destruí-la 

→ sepultura: F115 + caixão: F151 

→ posse: F111 

 
451 Na verdade, originalmente uma mesinha. O que configura uma transposição de um item da taverna de F120 

para cá. 
452 Homens jovens são também: o nobre de F44, Luisenmoor em F72, o imperador em F142 e o inspetor em F150. 
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F125 vida passada a querer destruí-la  

F126 

fala para um “você” 

cabeça contra parede 

ilusão (Täuschung) do desenho 

 

→ parede/ muro: F113 

→ engano (Betrug): F27ss. 

F127 fala-se sempre de morte453, canto de despedida → diálogo: F58, F67, F68, F123 

F128 

fala para um “você” 

guarda empregado, nojo de si, tatuzinho-de-

jardim (Mauerassel)  

 

 

→ muro (Mauer): F113 

F129 

fala para um “você” 

tatuzinho-de-jardim 

descobrir a razão do trabalho = destruir o povo 

 

 

F130 vida = tentação desvio  

F131 conservador e radicalidade da morte  

F132 
ascese do jejum na vida 

vozes e conquista do mundo 

→ elemento paradoxal: F89 

→ conquista do mundo: F27ss., F93 

F133 

questionamento do potencial da psicanálise 

ancoragem e posse humana 

círculos A, B, C 

autotortura, olhar de Alexandre para Diógenes 

→ carta a Milena: Kafka (2018: 

199)! 

→ círculos: F101, F106 

→ (auto)tortura: F99, F101 

→ Alexandre: F93 

F134 
ultrapassagem (überlaufen) de um guarda 

silêncio 

→ ultrapassar guardas: F34 

F135 

mundo, camundongo, muro na distância 

quarto a mim destinado 

canto (Ecke), armadilha, gato 

→ muralha do mundo: F39 

→ animais: F101, F104, F105, 

F109, F112 

→ lugar destinado: Diante da lei 

→ canto (Winkel | Ecke): F61, F99, 

F117, F121, F139, F143, F151 F136 

mundo, camundongo, muro na distância 

último quarto 

canto (Winkel), armadilha, gato 

F137 
dois malhadores designados num celeiro 

manguais 

→ celeiro: 121 

F138 animal, dono, nó do chicote  

F139 ser humano = terreno pantanoso → pântano: F59 

 
453 Sobre a origem do fragmento, comenta-se abaixo. Uma observação, entretanto: quem – como o personagem do 

diálogo – fala constantemente de vida e morte é o Kafka contemporâneo das cartas a Milena. Assim, dois exem-

plos: 1) em 25 de setembro, “a minha vida, a minha existência, consiste nesta ameaça subterrânea, se ela acabar, 

também eu acabo, é a maneira de eu tomar parte na vida, se acabar, desisto da vida, de forma tão fácil e natural 

como quando se fecha os olhos” (KAFKA, 2018: 192); 2) em (provavelmente) 2 de outubro, “Tu ficas angustiada 

ao pensar na morte? Eu só tenho um medo horrível das dores. Isso é um mau sinal. Querer a morte, mas não querer 

as dores, é mau sinal. Tirando isso, pode-se ousar a morte.” (KAFKA, 2018: 198). Ainda em princípios de novem-

bro, o discurso continua: “É claro que [o meu] podia ser um trabalho como outro qualquer; no meu caso, é uma 

sonolência, tão próxima da morte como o sono” (KAFKA, 2018: 207). 
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sapo num canto (Winkel) → definição do ser humano: F90 

→ sapo: F39, F99, 105 

F140 
palavra aquém da verdade atropelada (überren-

nen) 

 

F141 corrente repleta (überfüllt)  

 

A grande maioria dos textos desse intervalo é composta de elementos aforísticos.454 A 

brevidade dos fragmentos, associada à disparidade figurativa (o que tem em comum um poço 

profundo, o povo dos tatuzinhos-de-jardim e dois debulhadores?), leva-nos à hipótese de uma 

composição esgarçada no tempo, de “manobras” mais curtas à escrivaninha, ou – no mínimo – 

de uma diluição da inspiração. Chama-nos a atenção a presença de um poema nesse meio 

(F124), segunda e última ocorrência depois de F95.455 O mais interessante nesse circuito, po-

rém, é o que Jost Schillemeit (2004: 284) chama de “China-Konvolut”, isto é, a dupla de folhas 

das quais constam os fragmentos F125, F127 e F153, uma vez que se trata de uma das mais 

explícitas confluências entre a produção literária da época e a epistolografia. Ficamos sabendo, 

a partir do relato de Kafka (2018: 200) a Milena, que tanto F125 quanto F127 são, na verdade, 

passagens retiradas de “um livro chinês, bubácká kniha”, o Livro dos fantasmas, cuja identidade 

– desde a 1988, quando Schillemeit (2004) redigiu seu texto, até Kafka (2013: 658), data da 

edição crítica das Cartas a Milena pela KKA – ainda não foi decifrada.456  

 
454 O F138, por exemplo, vai ser adicionado à coletânea dos Zürauer-Aphorismen, especificamente na nota 29. 

[Para além dessa anexação à produção de Zürau e dos OH (1916-1918), valeria a pena lembrar um pertencimento 

indireto via duas entradas contemporâneas dos QH. A primeira está no QH11 e consta do dia 16 ou 17 de outubro 

de 1916: “É-nos permitido empunhar com a nossa própria mão a vontade, o chicote, e brandi-lo contra nós” 

(KAFKA, 2014a: 498). A segunda, do QH12, dataria dos dias 25 a 27 de setembro de 1917: “Os chicotes com que 

mutuamente nos flagelamos [i.e. Kafka e Felice Bauer] ganharam vários nós nestes cinco anos” (KAFKA, 2014a: 

520). Como negar a inspiração haurida das duas passagens para a redação de F138?] 
455 Com F95 vimos que um trecho em prosa dá origem a um poema pela mera reescrita. Entre F135 e F136 opera-

se também uma análoga reescritura. Aqui, porém, são duas versões do mesmo texto em prosa, o qual, via Brod, 

ficou conhecido pelo título de Pequena fábula. Vê-se que essa “pequena fábula” tem uma história, não podendo, 

portanto, ser tratada por uma identidade única, sem dobras – como, por sinal, é feito até hoje no mercado literário 

brasileiro. Haja vista a recente crônica de Mario Sergio Conti na Folha de São Paulo, publicada em 26 de fevereiro 

de 2021, disponível em https://folha.com/mq8dox9k (acesso em 29/03/2021). Ainda sobre esses dois fragmentos, 

há que se levar em consideração que tanto 1) o rato-no-canto quanto 2) a armadilha são personagens da vida real 

de Kafka. 1) A criatura já é referida a Milena logo após seu retorno a Praga em inícios de julho: “tive de me 

levantar, há algures um membro dessa raça dos ratos, de que tenho tanto medo, a roer” (KAFKA, 2018: 75). É, 

todavia, em inícios de setembro que vem à tona em sua plenitude figurativa: “Boa noite, até o rato do canto [die 

Maus im Winkel] junto à porta da casa de banho me chama a atenção para que não tarda a ser meia-noite” (KAFKA, 

2013: 334; 2018: 181). Há que se recordar ainda da missiva de 18 de julho, na qual Kafka (2013: 233; 2018: 98) 

assim descreve seu papel no triângulo amoroso: “Na atmosfera da tua vida em comum com ele, eu sou verdadei-

ramente apenas o rato da ‘grande casa’ [die Maus im ‘großen Haushalt’], a quem se pode permitir no máximo uma 

vez por ano que atravesse o tapete a correr às escâncaras”. 2) Já a armadilha é, certa vez, seu próprio pai: “pois é, 

tu não conheces a carta ao pai, a mosca a estrebuchar na armadilha pegajosa” (KAFKA, 2018: 125). 
456 Sobre a questão da localização cronológica da missiva a Milena, remetemos o leitor novamente à seção sobre 

(re)datação, especificamente a nosso comentário sobre a carta 1408. 

https://folha.com/mq8dox9k
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Já o F153, por sua vez, é ou um esboço de uma carta a Milena de outubro de 1920 ou a 

cópia da mesma missiva. Schillemeit (2004: 284) se inclina à primeira hipótese, estendendo-a 

inclusive aos textos supracomentados: haveria, inicialmente, a redação “interna” nas “folhas de 

trabalho” do K20 e, posteriormente, a transcrição (com correção) na correspondência.457 A con-

vergência figurativa com F106 e F101 – afinal, trata-se da mesma imagem circular de opressão 

– e a retomada de Alexandre, o Grande, a partir de F93 põem-nos diante de perguntas como: 

não seria aqui a literatura a explicar a vida, i.e. a angústia fugitiva de Kafka diante de uma vida 

partilhada com Milena? E o que dizer do apagamento do nome de Milena458: não seria aqui a 

vida a adentrar definitivamente o espaço da reflexão literária, por meio da depuração dos deta-

lhes cotidianos e pessoais?459  

F141, o último fragmento do intervalo recém-tabelado, termina sem um ponto final. Por 

sua vez, F142, nova retomada do complexo chinês, é – com a exceção de F86, cuja base ma-

nuscrita falta – o texto mais danificado do K20. Sabe-se por Schillemeit (1992c: 94) que a 

origem desse dano, marcado na edição crítica (e aqui também) por um pontilhado, foi um corte 

na folha 34: Kafka rasgou a parte superior da folha, onde recto estava o final de F142 e o início 

de F143 e verso um desenho, enviado como anexo na carta de (provavelmente) 29 de outubro 

a Milena.460 A esse primeiro corte, acrescentou 1) a rasura intensa da parte de F143, que não 

pode ser inteiramente decifrado – é o caso da palavra em colchetes itálicos em Kafka (1992a: 

346): bereits, “já” – e, além disso, 2) um segundo corte, na parte superior da parte rasgada, de 

modo fazer corresponder suporte e o formato do desenho. Com isso, perdeu-se o referido trecho 

de F142.  

 
457 Há pequenas variações entre o texto de Kafka (1992a) e Kafka (2013), tanto no F153 (em maior número) quanto 

em F127 (em que as “poucas palavras” do K20 se tornam “algumas palavras” da carta). F125 aparece inalterado 

entre as ocorrências. 
458 Kafka apaga sem dó o nome da (então talvez não tão) amada no K20. Mas meses antes, em carta de 5/6 de 

julho, assim lhe escrevia o sentimental: “uma vez perguntaste, assustada, se a história de Rainer na carta de Mile 

(eu queria escrever “Max”, escrevi “Milena”, risquei o nome, não me condenes por isso, dói-me tanto que sinto 

vontade de chorar)” (KAFKA, 2018: 75). 
459 Por sinal, a referência a Alexandre reaparece pouco depois numa nova missiva a Milena, datada pelos editores 

de “provavelmente 3 de Novembro” (KAFKA, 2018: 206): “É claro que a tortura também é patética. Afinal, ao 

ver que não se conseguia desatar o nó górdio, Alexandre não se pôs a torturá-lo”. A menção ao nó górdio nesse 

ponto da carta – carta, aliás, subsequente àquela cujo anexo é uma folha rasgada do K20, como se verá logo – 

deve-se à citação integral (mas alterada!) do F138 no parágrafo anterior: “A estupidez aqui implícita (reconhecer 

a estupidez não vale de nada), exprimi-a certa vez assim: ‘O animal tira o chicote ao dono [etc.]” (KAFKA, 2018: 

206). [Falamos em “citação integral, mas alterada” pois Kafka, ao enviar o texto a Milena, adiciona três vírgulas 

à única constante do K20. O texto sofre, portanto, uma edição no sentido da publicação, exatamente como carac-

teriza Pasley (1995b) a práxis ordinária do autor.] Com essa terceira citação, chega-se ao fim o número de coinci-

dências literais entre os dois conjuntos textuais – o K20 e as Cartas a Milena –, coincidências que foram funda-

mentais para o mapeamento cronológico de ambos. [Talvez pudéssemos abusar da boa vontade do leitor e apontar 

ainda para uma última coincidência formal: a enumeração das falas em F132, fragmento imediatamente próximo 

dos acima mencionados, é semelhante àquela das acusações na carta de 8 de novembro (v. KAFKA, 2013: 368; 

2018: 207).] 
460 O desenho costuma ser reproduzido nas edições dessas cartas. Acha-se, por exemplo, em Kafka (2018: 205). O 

verso da folha, por sua vez, pode ser encontrado em fac-símile no artigo de Kleinwort (2010: 64). 



241 

Como dissemos, retoma-se nele a figura (chinesa) do imperador, aqui transformado em 

tsar. Junto a ele, resgata-se também a figura do mensageiro, metamorfoseado em correio (Ku-

rier). O texto como um todo é, na verdade, um desfile de personagens, bastante semelhante à 

passagem de transmissões que caracteriza a história de Graco no OH4.461 Como era de se espe-

rar, nesse grupo de passantes encontram-se animais – aos já vistos ratos, gatos, sapos, cobras, 

cães, gralhas e abutres, acrescentam-se aqui um cão e alguns gansos.462 Passam também um 

cavaleiro, uma moça, um nadador, um marceneiro, além dos supracitados tsar e seu funcionário. 

O cenário também passa: são as árvores do caminho, daquele que já encontráramos em F102.463 

O grande protagonista de todo esse acontecimento é, porém, o correio, cuja tarefa – à seme-

lhança de seu irmão da Mensagem imperial – não pode ser cumprida devido à multidão que o 

antecede na caminhada: é impossível ultrapassá-la.464 Sua tarefa, por sua vez, também não pos-

sui muito sentido, já que às suas costas vem o próprio remetente da missiva.465 O texto passa e, 

da floresta, chegamos à aldeia de estepe de F143, onde o conhecido correio pernoita em sua 

jornada. No casebre habitado pela família do camponês – seria aquele de F77? –, dormem todos, 

com a exceção do (sempre apreensivo) mensageiro, premido pela urgência da tarefa, e das ca-

bras, as quais, à maneira de vários personagens anteriores, espremem-se num canto do quarto 

(v. mais recentemente F135-F136 e F139).  

Do tsar de F142, herdeiro do rei de F19, chega-se aos espaços com jeito de salão F144, 

herdeiros do cenário de F19. Da mesma maneira, o homem jovem que imperava em F142 cede 

lugar a este filho de dezoito anos. O texto tem ares de ser, na verdade, uma espécie de introdução 

à vida adulta, uma vez que o narrador é levado com grande expectativa pelo pai até o diretor de 

uma instituição escolar, semelhantemente à mocinha de F17, ingressante na grande sociedade 

 
461 E às descrições dos amigos em F81 e do pessoal em F99. 
462 E por que não dizer que também a própria fila é um animal? Schlange acumula essa ambiguidade em alemão: 

significa também cobra ou serpente. Aqui devemos adiantar que esse bicho será protagonista em F152. 
463 Waldweg é o cenário-personagem de F142, Strom (corrente) o cenário-personagem de F141. Essa proximidade 

também existe numa carta a Milena, de (pelo menos) 29 de setembro de 1920 (para essa datação, cf. SCHILLE-

MEIT, 1992c: 89), carta em que Kafka (2013: 352; 2018: 196) assim descreve a reação indiferente dos adultos ao 

seu comportamento (na sua própria visão) maldoso em criança: “Muito bem, então eles não reparavam em nada, 

nada do que eu era penetra no mundo deles, aos olhos deles, eu era irrepreensível, o caminho do que eu era, o meu 

caminho [Weg], seguia, portanto, no exterior do seu mundo; se a minha natureza [Wesen] era um curso de água 

[Strom], pelo menos um braço forte dele corria no exterior do seu mundo”. Seria fortuita a aproximação? 
464 Ultrapassar, em alemão: überholen, é mais um dos vários recentes verbos cuja marca é o prefixo über- (o qual 

possui o sentido de excesso, excedente, mas também de atravessamento, ultrapassagem). Os outros exemplos estão 

marcados na tabela acima em F134, F140 e F141. 
465 Essa é a situação sonhada por Kafka (2018: 56) em junho de 1920 e relatada a Milena na carta do dia 14: “Eu 

tinha vindo repentinamente para Viena, tinha-me antecipado às minhas próprias cartas, que ainda estavam a cami-

nho para ti (mais tarde, foi isso o que mais me doeu)”. Mais de uma vez constata o remetente a essencial condição 

de atraso que assola a correspondência entre os dois: “a verdade é que a [sua] carta está obsoleta, pelas minhas 

contas há cinco cartas a caminho” (KAFKA, 2018: 37). Contra isso, a rapidez de uma mídia moderna: “Esse é um 

dos consolos inerentes ao telegrama, estarmos, do ponto de vista da localização, bem perto um do outro: em quase 

vinte e quatro horas, posso ter a tua resposta” (KAFKA, 2018: 138). 
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e conduzida pelo irmão mais velho até o anfitrião. A descrição do diretor, deitado em seu ca-

napé, mais que retomar essa figura de mobília recente – última aparição em F117 – resgata 

antes de tudo a cena da imponência: o rei jazente em seu leito (Ruhebett) em F19, recepcionando 

o jovem e inseguro príncipe. Ao contrário daquele fragmento inicial, o tema da exposição pa-

terna não é referido, ao menos não em sua totalidade e não de outra forma senão sob o risco. A 

mensagem, portanto, resta silente, como o relato do pai na Construção da muralha: “Meu pai 

disse então algo como:” e segue-se trecho riscado no manuscrito (KAFKA, 2008a: 108).  

Em sequência, há mais cinco aforísticos fragmentos:  

 

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F145 
cabeça inclinada, ferida no pescoço 

raio permanente 

 

F146 

na cama, o joelho 

figura na escadaria 

rígida na multidão à distância 

→ joelho: F85, F95 

→ figura: F106 + estátua: F162 

→ distância: F65, F66, F119, F134, F135, 

F151, F155 

→ distância + multidão: F50 

F147 

muro terra dos dentes cerrados (grupo 

de deidades) 

sacerdote na escadaria, ingresso no sa-

grado 

pescoço inclinado 

→ muro: F113, F128, F129, F134, F135 

→ dentes cerrados: F103466 

→ paisagem-corpo: F85, F101 

→ sacerdote + escadaria: F52, F53, F80  

→ ingresso: F144 

F148 

circuito da vida 

abundância de discursos e mentiras 

(überfließt) 

→ vida: F124, F125, F130, F132 

→ über-: F134, F140, F141, F142 

F149 
discurso confissão e mentira 

verdade apenas em coro467  

→ coro/ orquestra: F90 

→ verdade: F140 

 
466 Dentes cerrados e deidades: a constelação não é totalmente estranha às Cartas a Milena. Da missiva de 16 de 

julho tiramos o seguinte trecho: “Hoje não veio nenhuma carta, mas não estou com medo, por favor, Milena, não 

me entendas mal, nunca tenho medo por tua causa, se às vezes parece isso, e a verdade é que muitas vezes parece 

isso, é só uma fraqueza, um capricho do coração, que, apesar disso, sabe exactamente por que é que bate, também 

os gigantes têm fraquezas, acho que mesmo Hércules desmaiou uma vez. Mas, de dentes cerrados e perante os teus 

olhos, que vejo mesmo em pleno dia, eu consigo suportar tudo: distância, ansiedade, cuidados, falta de cartas” 

(KAFKA, 2018: 95). 
467 Sobre a relação entre confissão, verdade e mentira, gostaríamos de coligir alguns trechos das cartas a Milena 

do intervalo temporal entre (provavelmente) 22 de setembro e 25 do mesmo mês, a nos oferecer pontos de contato 

biográficos – decerto um tanto anacrônicos – à anotação de F149: 1) “Confesso [Ich gestehe]: com a felicidade de 

voltar a respirar na tua proximidade tão poderosa, quase não penso em ti.” (KAFKA, 2013: 347; 2018: 191); 2) 

“Não temos nós os olhos para os arrancarmos e o coração para o mesmo fim? E afinal não é assim tão mau, isso é 

um exagero e uma mentira, tudo é exagero, só a ânsia [Sehnsucht] é verdadeira, essa não pode ser exagerada. Mas 

mesmo a verdade da ânsia não é tanto a sua verdade, é, sim, a expressão da mentira de tudo o resto.” (KAFKA, 

2013: 347; 2018: 192); 3) “Também tens razão quando associas o que fiz agora às velhas coisas [i.e. aos noivados 

anteriores], eu não posso nunca deixar de ser o mesmo e viver as mesmas coisas. O que é diferente é apenas eu já 

ter a experiência, não reter o grito até aplicarem [na tortura] os parafusos para arrancarem a confissão, mas começar 

a gritar mal os trazem [...]. Mas há também outra diferença: a ti, por sua causa e tua, uma pessoa pode dizer a 
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Destaque-se, nesse curto intervalo, a retomada da constelação de sacerdote e escadaria, 

combinação que já surgira em dois momentos: na dupla F52-F53 e, posteriormente, no F80. Ao 

elemento sagrado associa-se em F147 também o corpo – que já figurava em F145 e F146 –, 

num gesto semelhante àqueles de F85, F101 e F103, nos quais a paisagem tomara forma somá-

tica. Sob o risco, isso se evidencia ainda mais: o muro dentário a ser saltado pelo personagem 

de F103 reaparece aqui primeiramente como muro e só posteriormente como panteão. E o pes-

coço com a ferida exposta de F145 – uma anotação arbitrária, aparentemente sem laços imedi-

atos senão com o conto sobre o Médico rural – torna-se enfim um gesto iniciático do narrador 

aos mistérios dessa terra estranha.   

O F150, destoante por sua maior complexidade entre tantos fragmentos breves, re-encena 

o espaço escolar do bastante próximo F143, combinando-o com a (mais antiga) figura do apren-

diz, surgida em F31 e retomada em F99. Como neste último texto, os aprendizes estão no âmbito 

do comércio; a tarefa de cálculo, por sua vez, relembra não só a missão do deus dos mares em 

F74, mas principalmente o trabalho do supervisor de F121. Não por acaso, esse personagem 

reaparece sob o disfarce de um inspetor.468 Grande parte do texto se configura, nos moldes de 

F67, como um diálogo entre I e L (de Inspektor, inspetor, e Lehrer, professor)469, diálogo no 

qual ficamos sabemos – juntamente à multidão da turma, como que apertada no fundo da sala 

– a respeito do trabalho noturno desse estudante de direito. Trata-se, enfim, de um duplo não só 

daquele estudante à varanda no Desaparecido, mas também do próprio escritor em sua “vida 

de manobras”. 

Segue-se então outro mais longo fragmento, F151. O cenário deste é uma cela prisional, 

como F24, à qual – como num teatro – falta a quarta parede (ou muro, a se levar em conta a 

proximidade filológica com o verbo vermauern: murar, emparedar).470 Sua forma é, à seme-

lhança da guarita de F124, um caixão vertical e sua composição é, analogamente à figura de 

 
verdade como a mais ninguém, mais até, pode saber a sua verdade directamente de ti.” (KAFKA, 2018: 193). 

Complicada situação, que se resume numa paradoxal passagem de missiva de 26 de novembro: “Mas as minhas 

cartas são verdadeiras ou, pelo menos, estão a caminho da verdade, que faria eu perante as tuas respostas, se as 

minhas cartas fossem mentirosas. Resposta fácil: ficava maluco. Este falar verdade [Wahrreden] não é, pois, um 

grande mérito, ainda por cima é tão pouco, eu só procuro constantemente comunicar alguma coisa não-comunicá-

vel, explicar alguma coisa inexplicável, contar alguma coisa que trago nos ossos e que só pode ser vivida nesses 

ossos.” (KAFKA, 2013: 372; 2018: 211). [O tópico da comunicação não-comunicável já antes aparecera, na longa 

carta de 17 a 23 de agosto, a primeira pós-encontro em Gmünd, a marcar também o início da “vida de manobras”: 

“Quer dizer que só vou receber a resposta a esta carta daqui a 10-14 dias [...]? E, justamente neste momento, é 

como se te tivesse de dizer uma coisa indizível, impossível de escrever, não para me redimir de alguma coisa que 

tenha feito mal em Gmünd, não para salvar alguma coisa que se afogou, mas para te fazer compreender com 

alguma profundidade como é que eu ando” (KAFKA, 2018: 159). Escrever o corpo, pôr o indivíduo na linguagem 

– como não se lembrar aqui de Neumann (2013)? –: eis a mentira da confissão!]  
468 Inspetor que, como o ajudante do supervisor em F121, Horácio, é um homem jovem.  
469 Em F67 eram A e B. 
470 A partir da menção à cela prisional (Gefängniszelle), Schillemeit (1992c: 84) conecta esse F151 à carta de 16 

de novembro a Milena (que, na sua argumentação, é meramente referida como “provavelmente de cerca de meados 
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F145, de pedra. De outros fragmentos, notam-se também essas importações: as profundezas 

parecem advir não só de F105, mas também mais imediatamente do mar de F153 (onde se falara 

de Boden: chão, fundo); o vapor cinzento da distância já ocorrera em F65 e F66; por sua vez, 

todo o trecho “à direita e à esquerda e na distância” (“rechts und links und in der Ferne”: v. 

KAFKA, 1992a: 351) lembra quase idêntica passagem em F134 e F135 (“na distância à direita 

e à esquerda”, “rechts und links in der Ferne”: v. KAFKA, 1992a: 343). Muro e canto, por sinal, 

é a constelação fatal das duas versões da Pequena fábula, que aqui ressurge em associação a 

dois correspondentes buracos, lugares arquitetônicos das funções corpóreas: comer e defecar.471 

Não seria essa cela, como o templo de F147, um corpo também?472 

Essa fantasia que identifica corpo a espaço dá lugar, com F152, a uma análoga. Esse texto, 

mais um exemplo do (assim intitulável) complexo de animais, figura uma serpente que se con-

funde, oniricamente, com a tinta do escritor. A tarefa literária envolve aqui, como já em F6, a 

redação de uma carta, que deve, porém, ser interrompida não por uma rixa com um amigo, mas 

pela ameaça venenosa que vem do líquido preto. Curiosa e mística ameaça – uma estranha 

estrela tricolor encima possivelmente a cabeça do réptil –, que traduz a relação ambígua do 

escritor com seu ofício: atração e repulsa, desejo e recusa, eufórica tentativa e frustrante erro. 

O fragmento, irônica autorrealização da práxis kafkiana, resta como “começo que se esboroa”, 

sem conclusão ou ponto final.473 

 
de novembro”): “Eu não sou insincero, Milena [...], sou tão sincero como o ‘regulamento da prisão’ [Gefängni-

sordnung] permite e isso é muito, além disso, o ‘regulamento da prisão’ vai-se tornando cada vez mais liberal” 

(KAFKA, 2013: 368; 2018: 208). Anteriormente, Schillemeit (1992c: 83) conectara o F149 à carta de (provavel-

mente) 3 de novembro via temática da tortura e confissão: “Sim, a tortura, para mim, é extremamente importante, 

eu não me ocupo com mais nada senão com ser torturado e torturar. Por quê? [...] para saber a maldita palavra da 

maldita boca” (KAFKA, 2018: 206). Logo, essas passagens devem ter sido redigidas entre inícios e meados de 

novembro, antes ou depois das cartas. [Lembre-se que, anexada à carta anterior a esta última que citamos, isto é, 

junto da carta de (provavelmente) 29 de outubro, Kafka envia o famoso desenho da tortura, em cujo verso havia 

redigido parte dos F142 e F143.]  
471 Há dois elementos desse texto que possuem apoio epistolográfico (ou servem de apoio à epistolografia). O 

recipiente da comida está aparafusado (zugeschraubt) ao chão da cela suspensa no ar, num dos dois cantos esbu-

racos. Na (há pouco citada) carta de 25 de setembro, Kafka (2013: 348; 2018: 193), para comentar seus noivados 

anteriores, relata uma cena de tortura: como se “se tivesse sido preso e se ficasse com a cabeça presa num torno, 

com um parafuso [Schraube] na têmpora direita e outro na esquerda”. Ao descrever sua relação com Milena, por 

sua vez, põe-se naquele lugar aéreo da cela: “Eu vivia do teu olhar [...], não tinha um verdadeiro chão debaixo dos 

pés; receava tanto isso sem o saber ao certo, não tinha a mínima noção da altitude a que paraiva sobre a minha 

terra [ich wußte gar nicht, wie hoch ich über meiner Erde schwebte]” (KAFKA, 2013: 349; 2018: 193). Citemos, 

para efeitos de comparação, um trecho de F151: “pois não sabia em que altura do chão se encontrava a minha cela 

[denn ich wußte nicht, in welcher Höhe über dem Erdboden sich meine Zelle befand]” (KAFKA, 1992a: 351). A 

se levar em consideração essa quase literal coincidência, poderíamos localizar o F151 – um fragmento bem tardio, 

quase final na ordenação da KKA – nesses últimos dias de setembro, de modo a obrigar uma revisão da cronologia 

de Schillemeit (1992c). É uma hipótese arriscada, que aqui meramente levantamos.  
472 Sobre buracos na parede, há que se lembrar a cabana sem lacuna de F73, bem como a cabine com janela de 

F84. Uma nota sobre a tradução de Mauer: optamos – aqui e em outros lugares, como p.ex. F134 e F135 – pelo 

uso mais “literal” (muro, ao invés de parede) de modo a conectá-lo filologicamente às outras ocorrências, que se 

estendem desde a muralha de F39.  
473 Detlef Kremer (1998: 147) nos lembra que a serpente está ligada, já no QH11, precisamente numa entrada de 

8 de agosto de 1917, à dimensão da escrita. Por via dessa anotação, cujo incipit é “‘Preparem o caminho para a 

serpente!’” (KAFKA, 2014a: 510), o crítico aproxima a narrativa de E. T. A. Hoffmann, O vaso de ouro, à Colônia 
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      Pela dezena de entradas subsequentes permeia tal dispersão de modo a justificar, no-

vamente, o recurso à tabela. Eis o resumo das tentativas:  

  

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F153 solo lavrado474  

F154 

massa de pedra 

descida para salvar um asfixiado subterrâneo 

louca luta contra o mundo e sua luz 

→ descida e ar rarefeito: F105 

→ mundo e luz: F108 

→ luta contra o mundo: F27ss. 

F155 
pequeno grupo reunido num terraço 

riso geral, cão na distância 

→ reunião: F19 

→ animais + distância: cf. F135 

F156 

perdidos na descida às catacumbas de Roma 

silêncio do guia 

multidão de desconhecidos 

→ caminho certo: F27, F56 

→ descida: F105 

→ silêncio do guarda: F134 

F157 
posse inútil de um martelo 

cabo brilhante 

→ martelo inútil: F24 

→ faca brilhante: F55 

F158 

monte Sinai 

prolixidade (redselig) 

descida num caminho reto 

→ discursos (Reden): F148, F149 

F159 
escrita = oração → escrita: F152 

→ oração/ benção: F80, F147 

F160 
Zürau versus Praga 

perdição no abandono trabalho 

 

→ perdição no trabalho: F102, F129 

F161 indignidade  

F162 
estátua 

“bater no mesmo entalhe” 

→ figura/ escultura: 146 

→ martelo: F157 

F163 distração  

F164 
deserto espiritual 

cadáveres + caravanas475 

→ caravançará: F166 

→ morte: F115, F118, F124, F125, 

 
penal. Na pequena anotação, o trabalho dos protagonistas britadores consiste em esmagar todas as pedras a pó, ou 

seja, em aplainar o terreno áspero, reduzindo as chances de atrito. Intitulados por seu comandante “comida de 

cobra” (KAFKA, 2014a: 510), com isso nada mais fazem do que preparar seu sacrifício na goela do réptil que 

advém. Não é evidente a remissão à escrita: um ofício de polimento cujo fim é uma redenção tão esdrúxula e 

mortífera quanto a da máquina colonial? 
474 Falou-se acima, comentando a dupla figurativa Strom-Weg em F141 e F142, a respeito de uma coincidência 

fortuita com a epistolografia. Não seria outra, se aproximássemos F153 a uma passagem da carta de 20 de setem-

bro? No texto a Milena, Kafka (2013: 345; 2018: 190) compara o tormento – Qual – das cartas intercambiadas a 

“meter um arado [Pflug] pelo meio do sono – e pelo meio do dia”. Esse arado não poderia ser o responsável pelo 

solo lavrado (durchgeackert)? 
475 Na carta de (provavelmente) 2 de outubro de 1920, Kafka (2018: 197) descreve o levantar-se matinal nos se-

guintes termos: “Vejo-me nessa situação debaixo de mim como debaixo de uma cruz pesada, comprimido de bar-

riga para baixo, tenho de trabalhar duramente para conseguir pelo menos pôr-me de cócoras e que o cadáver por 

cima de mim se erga um pouco”. Fora a aparição na carta de 8 de julho – “cadáveres – tormento a três, a dois – 
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F127, F131 

F165 imagem e esquecimento  

 

Vê-se que as remissões internas chegam a praticamente zero, restando somente a rede de 

conexões figurativo-temáticas exteriores. Chama a atenção o surgimento de entradas de cunho 

evidentemente pessoal, sem nem mesmo uma forma aforística. Exemplos são F163, cuja refe-

rência imediata parece ser a relação – nesse momento já um pouco desgastada – com Milena, e 

F160, que parece tematizar, na retomada do ano de 1917-1918, a insegurança quanto ao trabalho 

literário. Aliás, como antes afirmamos, os textos dessa fase final abundam em autorreflexão 

sobre o (frustrante) rendimento literário, numa espécie de compensação pela ausente fantasia 

épica; assim, também F157 reflete oximoricamente a respeito de uma capacidade incapacitada: 

um martelo – ou seria uma pena? – não manuseável. Na escrita-oração de F159, se a lermos 

como resgate de F80, vemos um gesto também vazio de resultados, uma mera repetição. Desses 

treze curtos fragmentos, só F155 e F156 possuem algum caráter narrativo, que logo esmorece 

e finda. Se F156 refigura a katábasis de F154 e F105, F155 servirá de ponto de apoio para o 

futuro F174.  

É o F166, nesse contexto final do K20, a última empreitada de grande fôlego narrativo. 

Ligando-se à paisagem aforística de F164, o texto põe em cena um caravançará de particular 

arquitetura, a lembrar não somente a China da Muralha e o Império da Mensagem, mas também 

a cidade-sol de F36, o bosque pantanoso de F59 e, mais imediatamente, a floresta de F102. Uma 

vez dentro, qualquer um se perde com facilidade, voltando-se a se encontrar apenas por via do 

acaso. Esse minúsculo oásis, a milhas de distância de outros maiores, também partilha algo da 

cidade de F39, perdida num meio indistinto entre a fronteira e a capital. Aqui se acham, enfim, 

vários detalhes comuns aos cenários kafkianos: um pátio repleto (überfüllt) de gente – lembrem-

se as inúmeras multidões do K20, bem como os termos über- dos F134 a F148 –, a desordem 

das ruas – onde está o messias de F7? –, a espera arbitrária pela abertura das portas – ó homem 

do campo diante da lei!476  

 
desaparecer como for” (KAFKA, 2018: 81), em possível referência ao fatídico fim do triângulo amoroso entre 

Josef Reiner, Jarmila Reiner e Willy Haas –, trata-se da única ocorrência da figura na epistolografia a Milena, e 

aquela que maior proximidade tem com os cadavéricos F164 e F118. A raridade do uso chama a atenção, mas a 

conexão pode também ser meramente fortuita. Antes parecem mais relevantes a relação de F164 com F166 e a de 

F166 com a carta de 27 de outubro. Sobre isso, v. nota mais abaixo. 
476 Por último, cabe referir ainda um apoio biográfico para a imaginação literária: a carta a Milena de 27 de outubro 

de 1920. Nela, o escritor caracteriza a sua hesitação preparatória (ou preparação hesitante) para a viagem ao sana-

tório – aqui resta indefinida a decisão sobre Grimmenstein ou Wiener Wald, depois escolhe-se Matliary – sob uma 

figura muito semelhante à errância da caravana: “ergo-me para a viagem literalmente como um povo, falta sempre 

ainda alguma capacidade de decisão aqui e ali, este e aquele tem ainda de ser animado, no fim de tudo, ficam todos 

à espera e não podem seguir viagem porque há uma criança a chorar” (KAFKA, 2018: 204). 
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Após esse passeio no deserto, voltamos a anotações de cunho pessoal ou, pelo menos, de 

cunho reflexivo. Veja-se a tabela:  

   

Fr. Temas e figuras Remissões externas 

F167 

vida de bastidores 

truque (Betrug) do cenário, verdade pro-

funda da rua 

→ teatro: F151 

→ engano (Betrug): F27ss., F78 

→ ilusão da arte: F126 

→ verdade: F140, F149 

→ profundezas: F84, F101, F105, F122, 

F123, F151 

F168 pedaço de madeira como flauta → diálogo: F57, F67, F68, F122, F123 

F169 
pedaço de madeira de raiz como flauta 

potência de artista 

F170 peixe numa corrente intermediária → corrente: F141 

F171 negócio, salão de opereta → comércio: F99, F150 

F172 
andar apressado versus ficar fixo 

raiz do olhar 

→ distância obscura: F65, F66, F119, F134, 

F135, F146, F151, F155  

F173 mandamento iconoclasta → imagem: F165 

F174 

pequeno grupo reunido num cômodo 

apertado 

riso geral, corvo bem próximo 

→ mesmo contexto: F155 

→ animais: F101, F104, F105, F109, F112, 

F135, F155 

F175 cansaço  

F176 

aula lotada num pequeno cômodo 

massa em movimento 

crianças em pé na parede traseira 

→ über-: F134, F140, F141, F142, F148 

→ aula + crianças no fundo: F150 

F177 

senhores de chicote 

parede traseira, salão ornamentado, 

casamento 

→ senhor + chicote: F138 

→ salão: F19, F144 

 

Em alguns desses fragmentos, prevalece a reflexão a respeito do engano e da verdade em 

sua conexão com o teatro e a arte, tema que já em F29 tinha sido abordado. Isso aparece não só 

no óbvio F167, mas igualmente na dupla F168 e F169 – dupla que, por sua vez, repete o gesto 

de re-escrita interno a F95 e comum aos grupos F122/ F123 e F135/F136. Até mesmo F172, 

apesar de não abordar a temática artística, toca no ponto da impressão ilusória da perspectiva e 

da percepção, apondo duas imagens bastante concentradas, num estilo assemelhado ao da nota 
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11/12 dos Zürauer-Aphorismen.477 Há, entre esses fragmentos reflexivos, também algumas en-

tradas narrativas, como p.ex. o F174 – nada mais do que uma metamorfose de F155, com a 

troca do terraço pelo quarto, da distância pela proximidade e do cão pelo corvo – e F176 – uma 

reformulação da situação escolar de F150, tranformando-se o barulho de lá na movimentação 

inquieta de cá.478  

A esse contexto narrativo pertence também F177, alheio ao K20 por sua figuração de um 

casamento, mas nem tanto pela penúltima refiguração do chicote (Peitsche). Dizemos penúl-

tima pois é no F178, o último texto de todo esse corpus, em que a palavra volta a aparecer, e 

numa posição particular: a final.479 O muito famoso O pião – conforme ficou conhecido via 

Max Brod – relata a anedota de um filósofo que, como as crianças de F52/F53, os ajudantes de 

F67 e o carro fúnebre de F118, passa os dias a vadiar por aí, mas dessa vez atrás de piões. 

Seguindo seu princípio de que no particular se esconde a regra do universal, acredita encontrar 

nas estúpidas peças de madeira as certezas acerca das coisas moventes, crença afim àquela do 

interlocutor de F168/F169, que toca flauta num toco não esculpido. Seu (consequente) insu-

cesso resulta num mal-estar cambaleante que talvez possua algo da frustração do Possêidon fora 

de seu meio em F74 ou, quem sabe, do Odisseu de dois ou três passos em F5: não há trabalho 

que dure além de um curto mergulho, de um breve estar-no-fluxo. Também não há outro equi-

líbrio no mundo além de um dinâmico girar de pião. Findo o movimento, resta o sofrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
477 “Diferença das visões que se pode ter, por exemplo, de uma maçã: a visão do menino que precisa esticar o 

pescoço para ainda ver a maçã sobre o tampo da mesa e a do dono da casa, que pega a maçã e a estende livremente 

ao companheiro de mesa” (KAFKA, 2011b: 191). A primeira versão do texto consta do OH7 (KAFKA, 2012b: 

44) e incluía, no espírito das anotações de inspiração religiosa típicas dos últimos OH, o nome de Eva entre o 

menino e o homem. 
478 Sobre essa sala de aula, veja-se sua prefiguração na carta de 31 de maio a Milena: “Mas que escolas monstruosas 

são essas onde [você] dá aulas, 200 alunos, 50 alunos. Eu queria era ter um lugar à janela na última fila, durante 

uma hora, depois disso renuncio a qualquer encontro consigo” (KAFKA, 2018: 34). Por sinal, em mais de uma 

ocasião nesse conjunto epistolográfico, Milena é a professora do aluno Kafka. É também a mãe da filho Kafka. 

Imagens de um fetiche erótico. 
479 Aqui, tendo em vista o contexto, traduzimo-lo por “corda”, mas filológica – e figurativamente – trata-se da 

mesma palavra. O mesmo argumento devemos estender a 1) Betrug, que tanto em F78 quanto em F167 foi vertido 

por “truque”, e não por “engano” (como no contexto de F27ss.), e a 2) sich herumtreiben, traduzidos por “vagar” 

(e não “vadiar”) em F118 e F178. 
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6. Tabela para a identificação dos fragmentos do K20480 

 

F incipit Sequência (Folha) 

1 
Es war der erste Spatenstich 

Foi o primeiro golpe de pá 

S1 (fls. 1-3)481 

3 fólios 

2 
Es war eine politische Versammlung. 

Era uma assembleia política. 

3 
Wenn ich mir heute Rechenschaft geben will 

Se hoje quero prestar contas a mim mesmo 

4 
Ich kenne ihn schon seit meiner frühen Jugend. 

Conheço-o desde a minha infância. 

5 
Manche sagen, dass er faul sei 

Muitos dizem que ele seria preguiçoso 

6 
Er hat sich im zweiten Zimmer eingesperrt 

Ele se trancou no segundo quarto 

7 
Ich war bei den Toten zu Gast. 

Eu era visitante dos mortos. 

8 
Ich trat in das Haus 

Entrei no prédio S2 (fl. 4) 

1 fólio 
9 

Wir hatten einen kleinen Streit. 

Tivemos uma pequena briga. 

10 
Er ist sehr kräftig 

Ele é muito forte 

S3 (fl. 5) 

1 meio fólio482 
11 

Wer ist es? 

Que é esse? 

12 
Immer streichst du um die Tür herum 

Você anda sempre rondando a porta 

13 
Wir spielten “Weg-versperren” 

Brincávamos de “queimado” S4 (fls. 6-7) 

1 fólio + 1 meio 

fólio 14 
Ich liebe sie 

Eu a amo 

 
480 Para elaborar a tabela, usamos como guia as entradas conforme estão dispostas no volume de textos (KAFKA, 

1992a), com exceção dos fragmentos A e B. Dessa maneira, alguns começos textuais podem divergir da forma 

final em nossa tradução, em que constam partes riscadas também. Veja o leitor a legenda mais à frente. 
481 Usaremos a abreviação fl. (plural: fls.) para folha. Nas sequências em que consta informação sobre fólio, trata-

se sempre do Konvolut parcial C. Onde se omite essa informação, trata-se do grupo dos Konvolute A e B.  
482 Halbbogen, meio fólio, quer dizer uma folha que, destinada a ser usada como fólio com quatro páginas, foi 

rasgada em sua dobra mediana, de modo que restam somente duas páginas. 
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15 
Ich liebte ein Mädchen 

Eu amava uma moça 

16 
Es saßen zwei Männer  

Dois homens estavam sentados 

17 
Es war ein äußerst niedriges Türchen 

Era uma portinha extremamente baixa 

 Schillemeit (1992c: 92): antes de fl. 8r deve haver material perdido 

 

S5 (fls. 8-9) 

2 meios fólios 

18 
kamen und ein Kranker 

vieram e um doente 

19 
Ich stand nahe der Tür des großen Saales 

Estava de pé próximo da porta do grande salão 

A 
Wieder begannen die Flöten zu spielen  

De novo começaram a tocar as flautas 

20 
Das ist der Bezirk 

É esta a área 

S6 (fl. 10) 

1 fólio 

21 
Jenen Wilden 

Àqueles selvagens 

S7 (fl. 11) 

1 fólio 
22 

“Nun also?”  

“E então?”  

23 
Ich stand auf dem Balkon meines Zimmers. 

Estava em pé na varanda do meu quarto. 

24 
Um die Wahrheit zu sagen 

Falando a verdade 

S1 (fls. 1-3) 25 
Ein regnerischer Tag. 

Um dia chuvoso. 

 Schillemeit (1992c: 94): após fl. 3v pode haver material perdido  

26 
Ich ruderte auf einem See. 

Eu remava em um lago. 

S2 (fls. 4-13) 

27 
Ich war so jung und auf dem besten Wege 

Eu era tão jovem e estava no melhor dos caminhos 

28 
Die Grundschwäche des Menschen 

A fraqueza fundamental do ser humano  

29 
Die immer Misstrauischen 

Os sempre desconfiados  
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30 
Kannst Du denn etwas anderes kennen als Betrug? 

Você consegue saber outra coisa que não seja engano? 

31 
Ich war fünfzehn Jahre alt 

Eu tinha quinze anos 

32 
Es ist nicht notwendig 

Não é necessário 

33 
Der große Schwimmer! 

O grande nadador!  

34 
Vor dem Eingang des Hauses stehn zwei Männer 

Diante da entrada do prédio estão dois homens 

35 
Weg davon, weg davon 

Para longe, para longe 

36 
Die Stadt gleicht der Sonne 

A cidade se assemelha ao sol 

37 
In dieser Stadt ist fortwährend früher noch kaum beginnender Morgen 

Nessa cidade é continuamente manhã ainda mal principiante 

38 
Versunken in die Nacht. 

Mergulhado na noite.  

39 
Unser Städtchen liegt nicht etwa an der Grenze 

Não é que nossa cidadezinha fique na fronteira 

40 
Dem berühmten Dresseur Burson 

Ao famoso domador Burson 

41 
Ein Mann saß beim Tisch 

Um homem estava sentado à mesa 

42 
Ein Mann brach in das stille Amtzimmer ein und rief 

Um homem entrou violentamente no quieto gabinete e gritou 

43 
Zur Frage der Gesetze 

Sobre a questão da leis 

44 
Die Truppenaushebungen 

Os recrutamentos de tropas 

45 
Es heißt in einer unserer alten Schriften 

Assim consta em um dos nossos antigos escritos 

46 
Aus der alten Geschichte unseres Volkes 

Na história antiga do nosso povo 

47 
Ein Mann bezweifelte die göttliche Abstammung des Kaisers 

Um homem duvidava da ascendência divina do imperador 

48 Vor einen Richter der kaiserlichen Stadt wurde ein Mann gebracht 
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Diante de um juiz da cidade imperial trouxe-se um homem 

49 
Du bezweifelst die göttliche Abstammung des Kaisers? 

Você duvida da ascendência divina do imperador? 

50 
Man schämt sich zu sagen 

Tem-se vergonha de dizer  

51 
Ein Umschwung. 

Uma reviravolta. 

52 
Ein Abend im Herbst, klar und kühl. 

Uma tarde de outono, clara e fresca. 

53 
Auf der Freitreppe der Kirche treiben sich Kinder herum 

Na escada da igreja as crianças ficam vadiando 

54 
Eine junge zigeunerartige Frau 

Uma jovem mulher, de tipo cigano 

S3 (fl. 14) 

55 
Auf dem Tisch lag ein großer Laib Brot. 

Sobre a mesa estava uma grande fatia de pão. 

56 
Ich schärfte die Sense und begann zu schneiden. 

Eu afiei a foice e comecei a cortar. 

57 
Ich teilte das schwarze Wasser 

Eu dividia a água negra 

58 
“Das alles ist ja nutzlos”, sagte er 

“Tudo isso é inútil”, disse ele 

59 
Ich hatte mitten in den Sumpfwäldern eine Wache aufgestellt. 

Eu instalara um vigia em meio aos bosques pantanosos. 

60 
Die Unterlippe hielt er mit den Oberzähnen fest 

Com os dentes superiores prendeu firme o lábio inferior 
S4 (fl. 15) 

61 
Ich stand vor dem Bergingenieur in seiner Kanzlei. 

Estava de pé diante do engenheiro da mina em sua repartição. 

62 
Ich kämpfe; 

Eu luto; 

S5 (fl. 16) 63 
Es sind fremde Leute und doch meine eigenen. 

São pessoas estrangeiras e contudo as minhas próprias. 

64 
Feldarbeiter fanden als sie abends nachhause giengen 

Quando voltavam à tarde para casa, trabalhadores do campo 

65 
Ich kam durch einen Nebeneingang 

Vim por uma entrada lateral 
S6 (fls. 17-19) 

66 Wie der Wald im Mondschein atmet 
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Assim como o bosque respira à luz do luar 

67 
A “Sei aufrichtig! 

A “Seja honesto!  

68 
“Worauf beruht Deine Macht?” 

“Em que se fundamenta seu poder?” 

69 
Das Pferd stolperte 

O cavalo tropeçou 

70 
Es ist eine Stadt unter den Städten 

É uma cidade entre as cidades 

71 
Der Bürgermeister hatte einige Schriftstücke unterschrieben 

O prefeito assinara alguns documentos 

72 
Ein junger Mann namens Luisenmoor 

Um jovem homem de nome Luisenmoor 

73 
In einer Neumondnacht gieng ich aus einem Nachbardorf nachhause 

Em uma noite de lua nova eu ia de uma aldeia vizinha para casa 

74 
Im Zirkus wird heute eine große Pantomime 

Hoje, no circo, será representada uma grande pantomima 

S7 (fls. 20-24) 

75 
Poseidon saß an seinem Arbeitstisch und rechnete. 

Possêidon estava sentado na sua mesa de trabalho e calculava. 

76 
Es kamen einige Leute zu mir 

Vieram algumas pessoas até mim  

77 
Ein Bauer fing mich auf der Landstraße ab 

Um camponês me parou na estradinha 

78 
Ich saß in der Loge 

Estava sentado no camarote 

79 
Eine heikle Aufgabe 

Uma delicada tarefa 

80 
Auf der Freitreppe des Tempels kniet ein Priester  

Na escadaria do templo ajoelha-se um sacerdote 

81 
Wir sind fünf Freunde 

Somos cinco amigos 

82 
So wie man manchmal ohne erst auf den bewölkten Himmel 

Assim como às vezes sem mesmo olhar para o céu nublado 

83 
Ich ruderte stehend das Boot in den kleinen Hafen 

Em pé eu remava o barco para dentro do pequeno porto 

84 Es glitten die Boote vorüber. S8 (fl. 25) 
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Os barcos passavam deslizando. 

85 
Wir liefen auf glattem Boden 

Andávamos num terreno liso 

86 
Anfangs war beim babylonischen Turmbau 

No início da construção da Torre de Babel 
sem MSS 

87 
15. Sept. 20 | Es fängt damit an 

15. Set. 20 | Começa com o fato de que 

S9 (fl. 26) 

88 
Unter jeder Absicht liegt geduckt die Krankheit 

Sob cada intenção jaz encolhida a doença 

89 
Es ist ein Mandat.  

É um mandato. 

90 
Die Kräfte des Menschen  

As forças do ser humano  

91 
16 | Manchmal scheint es so 

16 | Às vezes parece ser assim 

92 
17 | Es gibt nur ein Ziel, keinen Weg. 

17 | Só há uma meta, nenhuma via. 

93 
Es wäre denkbar, dass Alexander der Große 

Seria possível pensar que Alexandre o Grande 

94 
18 | Ich stand niemals unter dem Druck 

18 | Nunca estive sob a pressão 

95 
21 | Aufgehoben die Reste, die glücklich gelösten Glieder 

21 | Suspensos os restos, os membros ledamente soltos 

 
Aufgehoben die Reste, 

Suspensos os restos, 

96 
Irgendein Ding aus einem Schiffbruch 

Alguma coisa de um naufrágio 

97 
Dazu kam, dass schon die zweite oder dritte Generation 

A isso se junta que já a segunda ou terceira geração 

98 
“Bin ich nicht Steuermann?” rief ich. 

“Não sou o piloto?” exclamei. 
S10 (fl. 27) 

99 
Konsolidierung 

Consolidação 

100 
Ich bin ein Diener 

Sou um criado 
S11 (fl. 28) 
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101 
Es war ein Geier 

Havia um abutre 

102 
Immer wieder verirre ich mich 

Sempre me perco de novo 

103 
Es war ein gewöhnlicher Tag; 

Foi um dia comum; 

S12 (fls. 29-30) 

104 
Du bist zu spät gekommen 

Você chegou muito tarde 

105 
Du sagst dass ich noch weiter hinuntergehn soll 

Você diz que devo descer ainda mais 

106 
Ich war dieser Figur gegenüber wehrlos 

Estava indefeso frente a essa figura 

107 
In welcher Gegend ist es? 

Em que região é? 

108 
Mit stärkstem Licht kann man die Welt auflösen. 

Com a luz mais intensa pode-se desfazer o mundo.  

109 
Es war ein kleiner Teich 

Havia um pequeno lago 

110 
Nur ein Wort. 

Só uma palavra.  

B 
Im alten Beichtstuhl. 

No velho confessionário.  

111 
Ich suchte meinen Besitz zusammen. 

Juntei minhas posses.  

112 
Die Klage ist sinnlos 

Essa queixa é sem sentido 

113 
“Es ist keine öde Mauer 

“Não é um muro insosso 

114 
Ich kann schwimmen wie die andern 

Consigo nadar como os outros 

115 
Noch ein kleiner Schmuck auf diese Grab. 

Ainda um pequeno enfeite sobre essa sepultura. 

116 
Es ist das Tier mit dem großen Schweif 

É o bicho com a cauda grande 

117 
In Voraussicht des Kommenden hatte ich 

Na antevisão do que virá eu me encolhera 
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118 
Es trieb sich ein Leichenwagen im Land herum 

Um carro fúnebre vagava pelo interior 

119 
Ich sehe in der Ferne eine Stadt 

Eu vejo na distância uma cidade 

120 
Ich saß an einem Tischchen vor der Tür einer Matrosenschenke 

Estava sentado a uma mesa diante da porta de uma taverna [...] 

S13 (fl. 31) 

121 
“Warum habt ihr noch nicht maschinellen Betrieb eingeführt?” 

“Por que vocês ainda não introduziram maquinário?” 

122 
Niemals ziehst Du das Wasser aus der Tiefe dieses Brunnens. 

Nunca você tirará a água das profundezas desse poço.  

123 
“Niemals ziehst Du das Wasser aus der Tiefe dieses Brunnens.” 

“Nunca você tirará a água das profundezas desse poço.” 

124 
Meine Sehnsucht waren die alten Zeiten 

Meu anseio eram os tempos idos 

125 
mein Leben habe ich damit verbracht 

passei minha vida 

126 
Du musst den Kopf durch die Wand stoßen.  

Você tem de atravessar a cabeça pela parede.  

127 
“Immerfort sprichst Du vom Tod und stirbst doch nicht.” 

“Constantemente você fala de morte e mesmo assim não morre.” 

S14 (fl. 32) 

128 
Ein Wächter! 

Um guarda!  

129 
Erreiche es nur Dich der Mauerassel verständlich zu machen. 

Apenas consiga se fazer compreender pelo tatuzinho-de-jardim.  

130 
Das Leben ist eine fortwährende Ablenkung 

A vida é um desvio contínuo 

131 
Dass noch der Konservativste die Radikalität des Sterbens aufbringt! 

Que mesmo o mais conservador traga a lume a radicalidade [...] 

132 
Die Untersättlichsten sind manche Asketen 

Os mais insaciáveis são vários ascetas, 

133 
Du sagst, dass Du es nicht verstehst. 

Você diz que não o entende. 

134 
Ich überlief den ersten Wächter. 

Eu ultrapassei o primeiro guarda. 
S15 (fls. 33-34) 

135 
“Ach”, sagte die Maus 

“Ah”, disse o camundongo 
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136 
“Ach”, sagte die Maus  

“Ah”, disse o camundongo 

137 
Es waren zwei Drescher bestellt 

Dois malhadores foram designados 

138 
Das Tier entwindet dem Herrn die Peitsche 

O bicho arranca do senhor o chicote 

139 
Der Mensch ist eine ungeheuere Sumpffläche. 

O ser humano é uma monstruosa superfície pantanosa.  

140 
Wäre nur einer imstande 

Se ao menos um tivesse em condição  

141 
Es war ein Strom 

Era uma corrente 

142 
Ein Reiter ritt auf einem Waldweg  

Um cavaleiro cavalgava por um caminho na floresta 

143 
Der Kurier des Czaren übernachtete 

O correio do tsar pernoitou  

144 
Mein Vater führte mich zum Schuldirektor. 

Meu pai me levou ao diretor da escola. 

145 
Den Kopf hat er zur Seite geneigt; 

A cabeça, ele a inclinou para o lado; 

S16 (fls. 35-36) 

146 
Im Bett, das Knie ein wenig gehoben 

Na cama, o joelho um pouco elevado 

147 
In einem Land betet man nur zu einer einzigen Gruppe  

Num país reza-se somente para um único grupo  

148 
Wie groß der Kreis des Lebens 

Quão grande o circuito da vida 

149 
Geständnis und Lüge ist das Gleiche. 

Confissão e mentira são o mesmo. 

150 
Es war eine Abendschule der Geschäftslehrjungen 

Era uma escola noturna para aprendizes do comércio 

151 
Es war keine Gefängniszelle 

Não era uma cela prisional 

152 
Ich habe keine ursprüngliche Abneigung 

Não tenho nenhuma aversão original  

153 
Der Boden war durchgeackert 

O solo estava meticulosamente arado 

154 Es ist nicht so, dass Du im Bergwerk verschüttet bist 
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Não é que você esteja soterrado numa mina  

155 
Es war eine kleine Gesellschaft  

Era um pequeno grupo  

S17 (fls. 37-39) 

156 
“Sind wir auf dem richtigen Weg?” fragte ich  

“Estamos no caminho certo?” perguntei a nosso guia 

157 
Ich habe einen starken Hammer 

Tenho um martelo poderoso 

158 
Viele umschleichen den Berg Sinai. 

Muitos rodeiam o monte Sinai. 

159 
Schreiben als Form des Gebetes 

Escrever como forma de oração 

160 
Unterschied zwischen Zürau und Prag. 

Diferença entre Zürau e Praga.  

161 
Nicht würdig sein. 

Não ser digno. 

162 
Er glaubte eine Statue gemacht zu haben 

Ele acreditava ter feito uma estátua 

163 
sie zerstreute ihn 

ela o distrai 

164 
Die geistige Wüste. 

O deserto espiritual.  

165 
Nichts, nur Bild 

Nada, só imagem 

166 
In der Karawanserei war niemals Schlaf 

No caravançará nunca havia sono 

167 
Das ist ein Leben zwischen Kulissen. 

Essa é uma vida entre bastidores 

168 
Dieses unbehauene Stück Holz soll eine Flöte sein? 

Esse pedaço não entalhado de madeira é para ser uma flauta? 

169 
“Auf diesem Stück gekrümmten Wurzelholzes [...] Flöte spielen?” 

“Você agora quer tocar flauta nesse pedaço torto de madeira de raiz?” 

170 
In einer Zwischenströmung 

Numa corrente intermediária 

171 
Am Abend schlug er die Tür seines Geschäftes zu 

À noite ele fechou a porta de seu negócio  

172 Läufst Du immerfort vorwärts 
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Se você seguir caminhando 

173 
Ihr sollt Euch kein Bild -. 

Nenhuma imagem vocês devem -. 

174 
Es war eine kleine Gesellschaft im engen Zimmer  

Era um grupo pequeno no cômodo apertado  

175 
Die Mühseligkeit 

O cansaço 

176 
“Unterrichte die Kinder”, sagte man mir. 

“Ensina as crianças”, me disseram.  

177 
Es waren die Peitschenherren beisammen 

Os senhores de chicotes estavam reunidos 

178 
Ein Philosoph trieb sich immer dort herum 

Um filósofo ficava sempre vagando  
S18 (fl. 40) 

 

Legenda da tabela:  

 

● fragmentos não separados por linha intermediária = falta entre eles traço transversal (Quers-

trich) no manuscrito original, a levar em conta a edição KKA;483 

● fragmentos separados por linha pontilhada = falta entre eles traço transversal e há indícios 

de que se trata de fim de página; 

● fragmentos separados por linha tracejada = falta entre eles traço transversal e trata-se efeti-

vamente de fim de página ou fim da escrita na página, restando trecho em branco; 

● fragmentos separados por linha tracejada em vermelho = falta entre eles traço transversal e 

há mudança de orientação da escrita, do fólio de quatro páginas para a folha de duas; 

● fragmentos separados por linha em negrito = há um traço transversal longo, a correr por 

toda a página no sentido horizontal; 

● fragmentos marcados de cor cinza = há manuscritos certa ou possivelmente perdidos ou 

entradas completamente riscadas e, por isso, presentes somente no volume de aparato. 

 

 

 

 

 

 
483  E não há como deduzir do contexto no volume de textos ou das informações no volume de aparato a probabi-

lidade de fim de página no manuscrito. 
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7. Tabela para a identificação das unidades de escrita do K20 

 

Unidades de escrita (UE) + Datas Sequência Fragmentos 

Konvolut parcial C = 11 folhas 

4-5 UE 

 

 

21 ou 22 de agosto 

 

a 

 

25 de agosto 

S1 F1 → F7 

S2 F8 → F9 

S3 F10 → F12 

S4 F13 → F17 

S5 F18 → F19 

S6 F20 

S7 F21 → F23 

Konvolute parciais A e B = 40 folhas 

1-2 UE 

26 a 27 de agosto 

S1 F24 → F25 

5-6 UE 

 

28 de agosto a 01 de setembro 

S2 F26 → F53 

S3 F54 → F59 

10-12 UE 

 

02 de setembro 

 

a 

 

12 ou 13 ou 14 de setembro 

S4 F60 → F61 

S5 F62 → F64 

S6 F65 → F73 

S7 F74 → F83 

S8 F84 → F85 

sem MSS F86 

5-6 UE 

15 a 21 ou 22 de setembro 

S9 F87 → F97 
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? UE 

 

 

fins de setembro 

 

 

a 

 

 

meados de novembro ou dezembro 

S10 F98 → F99 

S11 F100 → F102 

S12 F103 → F119 

S13 F120 → F126 

S14 F127 → F133 

S15 F134 → F144 

S16 F145 → F154 

S17 F155 → F177 

S18 F178 
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Conclusão 

 

 

“Melhor a palavra final 

que a primeira palavra” 

(Eclesiastes 7, 8)484 
 

 

 

“Cheguei ao último limite, diante do qual talvez fique uma vez mais sentado anos a fio, 

para depois começar uma nova história que uma vez mais ficará incompleta”, escreve Kafka 

(2014a: 434) em 30 de novembro de 1914 no décimo caderno in-quarto. A sina da conclusão 

faltante perseguiu o autor para além desse – produtivo – ano e, como testemunhamos no Capí-

tulo Intermediário, permeia toda a produção de 1920. Talvez a razão do ingrato destino estivesse 

na própria operação fundante da sua escrita: se ela substitui o corpo – e um corpo já por si falho 

–, como seria possível “contar alguma coisa que trago nos ossos e que só pode ser vivida nesses 

ossos” (KAFKA, 2018: 211)? A literatura, assim nos ensina o epistológrafo nessa sublime con-

fissão a Milena em novembro de 1920, deve permanecer sempre aquém da sua tarefa, porque – 

apesar de “est[ar] a caminho da verdade” – tenta “comunicar alguma coisa não-comunicável, 

explicar alguma coisa inexplicável” (KAFKA, 2018: 211). Nunca há de alcançar a “divina dis-

solução” (KAFKA, 2014a: 38) da pele na tinta, do corpo na escrita.485 

Entretanto, nesse cenário de ruínas, há tantos monumentos! O K20 torna evidente a pre-

cisão da constatação de Manfred Engel (2010b: 347): não apenas há ali inúmeras peças de 

grande valor – dão prova disso tanto as publicações de Max Brod, quanto outros fragmentos 

por ele olvidados (p.ex. F24, F34 e F166) –, mas o conjunto também patenteia o processo de 

escrita kafkiano como uma labiríntica busca por tentativa e erro. Na riqueza dos quase 180 

textos que compõem esse corpus, nas idas e vindas motivadas pelos traços transversais – quais 

ruas sem saída a forçar o retorno e a retomada! –, fica clara sua conformação em rede, em 

constelação, em complexo figurativo, ponto no qual insistiu a pesquisa mais recente a respeito 

do autor. Nenhum texto pode e deve ser considerado sem antecedente ou sucessor, porque a 

totalidade que o fluxo inspiratório não alcança como obra orgânica, livresca, fechada em prin-

cípio, meio e fim, é alcançada por via do trânsito, da porosidade e do risco, típicos do rascunho 

 
484 DE CAMPOS (2004, s. p.). 
485 Lembremos que o pergaminho se produzia pela dissolução do pelo e da carne pela cal hidratada.  
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manuscrito. Mais do que tudo, o comentário aposto à tradução – o feito de uma segunda e crítica 

leitura – deve ter trazido à tona essa trama.  

A interconexão de figuras e temas – o elemento formulaico e paralelístico dessa literatura 

quase matemática – pôde chegar à superfície textual não só através da versão do conjunto – 

universalmente preterido em função de algumas peças individuais mais famosas –, mas também 

por meio do trabalho contraeditorial. Nossa meta de agir contra a rasura da rasura, o apagamento 

do risco, a negação da única posse kafkiana – sua sujeira – com certeza rendeu frutos herme-

nêuticos. Não bastava somente juntar sincronicamente o que estava apartado – traduzir o bloco; 

era preciso também dar a história dos textos – traduzir suas camadas, seus buracos. Muitas 

vezes, era debaixo de um traço de descarte – nos “corredores da história, subterrâneos, escuros, 

baixos, feios, quase intermináveis” (KAFKA, 2018: 31) – que se abria o leque de associações 

literárias. E não fazemos assim jus à natureza selvagem do próprio Kafka (2018: 190), ao “bicho 

do bosque” que em setembro de 1920, no auge da crise literária, escreve a Milena: “eu peço-te 

para me deixares agora regressar ao meu buraco”? Pois bem, fizemo-lo retornar à sua “cova 

funda (suja, evidentemente, apenas pela [sua] presença)” (KAFKA, 2018: 190).  

E mesmo atingindo resultado satisfatório, gostaríamos de reafirmar nossa posição: tudo 

isso há de passar. Esperamos ansiosamente pela redenção desse trabalho, que há de vir quando 

o K20 finalmente for publicado no âmbito da FKA – a edição fac-similar da obra kafkiana. 

Apenas o contraste imediato entre o que aqui se realizou – a reconstrução de um original dis-

tante, como uma cirurgia plástica sobre a cicatriz editorial – e o que resta como manuscrito 

sobre o suporte – a autêntica pele tatuada do escritor – pode resgatar o tradutor – e por conse-

quência, o seu leitor – dos erros cometidos.486 Tentamos, ainda que de maneira oblíqua, hipo-

tética e possivelmente falha, dar a ver o Kafka tal qual nos foi legado. Se devemos nos incluir 

entre aqueles que, desde Max Brod, praticam a espoliação do espólio, isso nos dirá o Tempo; 

porém, o público brasileiro pode agora ao menos ter uma ideia do que seria esse corpus. Con-

tentamo-nos, à maneira divina, com essa alegria.487 Explicit.  

 

 

 

 

 

 
486 Recorde-se o sentido primário do grego harmatía, a palavra usualmente traduzida por pecado no âmbito bí-

blico. 
487 Mateus 3, 17. 
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