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1 

em 1935, três anos antes de sua morte, edmund husserl 
realizou, em Viena e em Praga, célebres conferências sobre 
a crise da humanidade europeia. o adjetivo “europeu” desig-
nava para ele a identidade espiritual que se estende além da 
europa geográfica (à América, por exemplo) e que nasceu 
com a antiga filosofia grega. esta, segundo ele, pela primeira 
vez na história, abrangeu o mundo (o mundo em seu conjun-
to) como uma questão a resolver. ela o interrogava não para 
satisfazer esta ou aquela necessidade prática, mas porque a 
“paixão de conhecer se apossou do homem”. 

A crise de que husserl falava lhe parecia tão profunda 
que ele se perguntava se a europa ainda era capaz de sobrevi-
ver a ela. ele localizava as raízes da crise no início dos tempos 
modernos, em Galileu e em Descartes, no caráter unilateral 
das ciências europeias, que tinham reduzido o mundo a um 
simples objeto de exploração técnica e matemática, e tinham 
excluído de seu horizonte o mundo concreto da vida, die 
Lebenswelt, como ele dizia. 

o crescimento das ciências impulsionou o homem em 
direção aos subterrâneos das disciplinas especializadas. Quan-
to mais avançava em seu saber, mais perdia de vista o con-
junto do mundo e a si próprio, soçobrando assim no que 
heidegger, discípulo de husserl, chamava, em uma fórmula 
bela e quase mágica, “o esquecimento do ser”.

elevado outrora por Descartes a “senhor e dono da natu-
reza”, o homem se torna uma simples coisa para as forças 
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(da técnica, da política, da história) que o ultrapassam, o 
sobrepassam, o possuem. Para essas forças, seu ser concreto, 
seu “mundo da vida” (die Lebenswelt), não tem mais nenhum 
preço nem interesse: está eclipsado, esquecido de antemão.

2 

creio, no entanto, que seria ingênuo considerar a severi-
dade desse olhar pousado nos tempos modernos como uma 
simples condenação. Diria que os dois grandes filósofos 
desvendaram a ambiguidade dessa época que é, ao mesmo 
tempo, degradação e progresso e, como tudo que é humano, 
contém o germe de seu fim em seu nascimento. essa ambi-
guidade não diminui, a meus olhos, os quatro últimos sécu-
los europeus, aos quais me sinto mais ligado na medida em 
que não sou filósofo mas romancista. na verdade, para mim, 
o fundador dos tempos modernos não é somente Descartes, 
mas também cervantes. 

talvez seja a ele que os dois fenomenólogos deixaram de 
levar em consideração em seu julgamento dos tempos moder-
nos. Quero dizer com isso que, se é verdade que a filosofia e 
as ciências esqueceram o ser do homem, parece mais evidente 
ainda que com cervantes se formou uma grande arte euro-
peia que é justamente a exploração desse ser esquecido. 

com efeito, todos os grandes temas existenciais que 
heidegger analisa em Ser e tempo, julgando-os abandonados 
por toda a filosofia europeia anterior, foram desvendados, 
mostrados, esclarecidos por quatro séculos de romance. um 
por um, o romance descobriu, a sua própria maneira, por sua 
própria lógica, os diferentes aspectos da existência: com os con-
temporâneos de cervantes, ele se pergunta o que é a aventura; 
com samuel richardson, começa a examinar “o que se passa 
no interior”, a desvendar a vida secreta dos sentimentos; com 
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Balzac, descobre o enraizamento do homem na história; com 
Flaubert, explora a terra até então incógnita do cotidia no; 
com tolstói, inclina-se sobre a intervenção do irracional nas 
decisões e no comportamento humanos. ele sonda o tempo: 
o inapreensível momento passado com marcel Proust; o ina- 
preensível momento presente com James Joyce. interroga, 
com thomas mann, o papel dos mitos que, vindos do começo 
dos tempos, teleguiam nossos passos. Et cætera, et cætera. 

o romance acompanha o homem constante e fielmente 
desde o princípio dos tempos modernos. A “paixão de conhe-
cer” (aquela que husserl considera a essência da espirituali-
dade europeia) se apossou dele então, para que ele perscrute 
a vida concreta do homem e a proteja contra “o esquecimento 
do ser”; para que ele mantenha “o mundo da vida” sob uma 
iluminação perpétua. É nesse sentido que compreendo e com- 
partilho a obstinação com que hermann Broch repetia: 
Descobrir o que somente um romance pode descobrir é a úni-
ca razão de ser de um romance. o romance que não descobre 
algo até então desconhecido da existência é imoral. o conhe-
cimento é a única moral do romance. 

Acrescento ainda isto: o romance é a obra da europa; suas 
descobertas, embora feitas em línguas diferentes, pertencem 
a toda a europa. A sucessão das descobertas (e não a soma do 
que foi escrito) faz a história do romance europeu. É somente 
nesse contexto supranacional que o valor de uma obra (isto é, 
o alcance de sua descoberta) pode ser visto e compreendido 
plenamente. 

3 

Quando Deus deixava lentamente o lugar de onde tinha 
dirigido o universo e sua ordem de valores, separara o bem 
do mal e dera um sentido a cada coisa, Dom Quixote saiu de 
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sua casa e não teve mais condições de reconhecer o mundo. 
este, na ausência do Juiz supremo, surgiu subitamente numa 
temível ambiguidade; a única Verdade divina se decompôs 
em centenas de verdades relativas que os homens dividiram 
entre si. Assim, o mundo dos tempos modernos nasceu e, 
com ele, o romance, sua imagem e modelo. 

compreender com Descartes o ego pensante como fun-
damento de tudo, estar assim só em face do universo, é uma 
atitude que hegel, a justo título, julgou heroica. 

compreender com cervantes o mundo como ambigui-
dade, ter de enfrentar, em vez de uma só verdade absoluta, 
muitas verdades relativas que se contradizem (verdades 
incorporadas em egos imaginários chamados personagens), 
ter portanto como única certeza a sabedoria da incerteza, isso 
não exige menos força. 

o que quer dizer o grande romance de cervantes? existe 
vasta literatura a esse respeito. há os que pretendem ver 
nesse romance a crítica racionalista do idealismo obscuro de 
Dom Quixote. outros veem nele a exaltação do mesmo idea-
lismo. Ambas as interpretações são errôneas porque preten-
dem encontrar na base do romance não uma interrogação, 
mas um preconceito moral. 

o homem deseja um mundo onde o bem e o mal sejam 
nitidamente discerníveis, pois existe nele a vontade inata 
e indomável de julgar antes de compreender. sobre essa 
vontade estão fundadas as religiões e as ideologias. elas não 
podem se conciliar com o romance a não ser que traduzam 
sua linguagem de relatividade e de ambiguidade no próprio 
discurso apodíctico e dogmático. elas exigem que alguém 
tenha razão; ou Anna kariênina é vítima de um déspota 
obtuso, ou então karenin é vítima de uma mulher imoral; ou 
k., inocente, é esmagado pelo tribunal injusto, ou então por 
trás do tribunal se esconde a justiça divina e k. é culpado. 

nesse “ou — ou então” está contida a incapacidade de 
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suportar a relatividade essencial das coisas humanas, a inca-
pacidade de encarar a ausência do Juiz supremo. Devido a 
essa incapacidade, a sabedoria do romance (a sabedoria da 
incerteza) é difícil de aceitar e de compreender. 

4 

Dom Quixote partiu para um mundo que se abria am pla-
mente diante dele. Ali podia entrar livremente e voltar para 
casa quando quisesse. os primeiros romances europeus são 
viagens através do mundo, que parece ilimitado. o início 
de Jacques, o fatalista surpreende os dois heróis no meio do 
caminho; não se sabe nem de onde eles vêm nem para onde 
vão. encontram-se em um tempo que não tem começo nem 
fim, em um espaço que não conhece fronteiras, no meio da 
europa para a qual o futuro não pode acabar nunca. 

meio século após Diderot, em Balzac, o horizonte lon-
gínquo desapareceu como uma paisagem atrás dos edifícios 
modernos que são as instituições sociais: a polícia, a justi-
ça, o mundo das finanças e do crime, o exército, o estado. 
o tempo de Balzac não conhece mais a ociosidade feliz de 
cervantes ou de Diderot. ele embarcou no trem que se 
denomina história. É fácil subir nele, difícil descer dele. 
contudo, esse trem ainda não tem nada de apavorante, 
tem até um encanto; promete, a todos os seus passageiros, 
aventuras, e com elas toda a glória. 

mais tarde, para ema Bovary, o horizonte se estreita a tal 
ponto que parece uma clausura. As aventuras estão do outro 
lado e a nostalgia é insuportável. no tédio do cotidiano, os 
sonhos e devaneios ganham importância. o infinito perdido 
do mundo exterior é substituído pelo infinito da alma. A 
grande ilusão de unicidade insubstituível do indivíduo, uma 
das mais belas ilusões europeias, desabrocha. 
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mas o sonho sobre o infinito da alma perde sua magia 
no momento em que a história, ou o que dela restou, força 
supra-humana de uma sociedade onipotente, se apossa do 
homem. ela não mais lhe promete toda a glória, promete- 
-lhe apenas um posto de agrimensor. k. diante do tribunal, 
k. diante do castelo, que pode fazer? não muita coisa. Pelo 
menos pode sonhar, como outrora. ema Bovary? não, a tra-
ma da situação é terrível demais e suga como um aspirador 
todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos: só 
pode pensar em seu processo, em seu posto de agrimensor. 
o infinito da alma, se existe, tornou-se um apêndice quase 
inútil do homem. 

5 

o caminho do romance se esboça como uma história 
paralela dos tempos modernos. se me volto para abrangê-lo 
com o olhar, ele me parece estranhamente breve e finito. 
não é o próprio Dom Quixote que, após três séculos de 
viagem, regressa à aldeia disfarçado de agrimensor? outrora 
ele partira para escolher suas aventuras, e agora, nessa aldeia 
abaixo do castelo, não existe mais escolha, a aventura lhe 
é comandada: um lamentável litígio com a administração a 
propósito de um erro em seu dossiê. Depois de três séculos, 
o que se passou com a aventura, esse primeiro grande tema 
do romance? tornou-se ela sua própria paródia? o que 
significa isso? Que o caminho do romance se fecha por um 
paradoxo? 

sim, poderíamos pensar isso. e não existe apenas um; 
esses paradoxos são incontáveis. O bravo soldado Chveik talvez 
seja o último grande romance popular. não surpreende que 
esse romance cômico seja ao mesmo tempo um romance 
de guerra cuja ação se desenrola no exército e na frente de 
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batalha? o que aconteceu pois com a guerra e seus horrores, 
transformaram-se em objeto de riso? 

em homero, em tolstói, a guerra tinha um sentido 
inteiramente inteligível: batiam-se pela bela helena ou pela 
rússia. chveik e seus companheiros se dirigem para a frente 
de batalha sem saber por quê, e, o que é ainda mais chocante, 
sem se interessar em saber. 

mas qual é então o motor de uma guerra, se não é nem 
helena nem a pátria? A simples força querendo se afir-
mar como força? essa “vontade de vontade” de que falará 
heidegger mais tarde? entretanto, não está ela desde sempre 
por trás de todas as guerras? sim, é claro. mas dessa vez, 
em hasek, está despida de qualquer argumentação razoável. 
ninguém acredita no falatório da propaganda, nem mesmo 
os que a fabricam. A força é sem sentido, tão sem sentido 
como nos romances de kafka. na verdade, o tribunal não 
tirará nenhum proveito da execução de k., assim como o cas-
telo não achará nenhum proveito em prender o agrimensor. 
Por que a Alemanha ontem, a rússia hoje querem dominar 
o mundo?* Para ficarem mais ricas? mais felizes? não. A 
agressividade da força é perfeitamente desinteressada; imoti-
vada; quer somente seu querer; é o puro irracional. 

kafka e hasek nos põem em confronto com este imenso 
paradoxo: durante a época dos tempos modernos, a razão 
cartesiana corroía, um após outro, todos os valores herdados 
da idade média. mas, no momento da vitória total da razão, 
é o irracional puro (a força querendo apenas seu querer) que 
se apossará do cenário do mundo, porque não haverá mais 
nenhum sistema de valores comumente admitido que possa 
lhe fazer obstáculo. 

esse paradoxo, posto magistralmente em evidência em 

* A primeira edição de A arte do romance foi publicada na França em 
1986. (n. e.)
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Os sonâmbulos, de hermann Broch, é um dos que eu gostaria 
de denominar terminais. há outros. Por exemplo: os tempos 
modernos cultivavam o sonho de uma humanidade que, divi-
dida em diferentes civilizações separadas, encontraria um dia 
a unidade e, com ela, a paz eterna. hoje, a história do planeta 
forma, enfim, um todo indivisível, mas a guerra, ambulante 
e perpétua, é que realiza e assegura essa unidade da huma-
nidade há muito tempo sonhada. A unidade da humanidade 
significa: ninguém pode escapar em nenhum lugar.

6 

As conferências em que husserl falou da crise da europa 
e da possibilidade do desaparecimento da humanidade euro-
peia foram seu testamento filosófico. ele as apresentou em 
duas capitais da europa central. essa coincidência tem uma 
significação profunda: na verdade, é nessa mesma europa 
central que, pela primeira vez em sua história moderna, 
o ocidente pôde ver a morte do ocidente, ou, mais preci-
samente, a amputação de um pedaço de si mesmo, quando 
Varsóvia, Budapeste e Praga foram engolidas pelo império 
russo. essa desgraça foi engendrada pela Primeira Guerra 
mundial, que, desencadeada pelo império dos habsburgo, 
conduziu ao fim esse mesmo império e desequilibrou por um 
longo período a europa enfraquecida. 

os últimos tempos pacíficos em que o homem só tinha 
a combater os monstros de sua alma, os tempos de Joyce e 
de Proust, acabaram. nos romances de kafka, de hasek, 
de musil, de Broch, o monstro vem do exterior e o chamam 
história; ela não se parece mais com o trem dos aventureiros: 
ela é impessoal, ingovernável, incalculável, incompreensí-
vel — e ninguém lhe escapa. É o momento (o dia seguinte 
da guerra de 1914) em que a plêiade de grandes romancistas 
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centro-europeus percebeu, tocou, apreendeu os paradoxos 
terminais dos tempos modernos. 

contudo, não devemos ler seus romances como uma 
profecia social e política, como um orwell antecipado! o 
que orwell nos disse poderia ser dito tão bem (ou antes, 
muito melhor) em um ensaio ou em um panfleto. em con-
trapartida, esses romancistas descobrem “o que somente um 
romance pode descobrir”: mostram como, nas condições 
dos “paradoxos terminais”, todas as categorias existenciais 
mudam subitamente de sentido: o que é a aventura se a liber-
dade de ação de um k. é totalmente ilusória? o que é o futuro 
se os intelectuais de O homem sem qualidades não têm a menor 
suspeita sobre a guerra que, amanhã, irá varrer suas vidas? 
o que é o crime se huguenau de Broch não só não se arre-
pende como se esquece do assassinato que cometeu? e, se o 
único grande romance cômico dessa época, o de hasek, tem 
por cenário a guerra, o que aconteceu então com o cômico? 
onde está a diferença entre o privado e o público se k., mes-
mo em seu leito de amor, não fica jamais sem dois agentes 
do castelo? e o que é, nesse caso, a solidão? um fardo, uma 
angústia, uma maldição, como quiseram que acreditássemos, 
ou, ao contrário, o valor mais precioso, a ponto de ser esma-
gado pela coletividade onipresente? 

os períodos da história do romance são muito longos 
(não têm nada a ver com as transformações contínuas dos 
costumes) e são caracterizados por esse ou aquele aspecto 
do ser que o romance examina com prioridade. Assim, as 
possibilidades contidas na descoberta flaubertiana do coti-
diano não foram desenvolvidas plenamente senão setenta 
anos mais tarde, na gigantesca obra de James Joyce. o 
período inaugurado, há cinquenta anos, pela plêiade de 
romancistas centro-europeus (período dos paradoxos termi-
nais) me parece longe de se encerrar. 




