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Yiddishkeit desgarrado: Kafka e Contemplação 

Thiago Blumenthal 

Introdução 

Lidar com a questão judaica em um autor como Franz Kafka implica 
em um certo distanciamento absolutamente inevitável, no sentido em que a 
análise judaica em Kafka delata um certo risco de ser sugado por uma 
espiral que contorna questões de um regionalismo hebreu – como uma 
busca desmedida e descuidada de uma teologia, em seu sentido mais 
judaico –, além do fato de o terreno kafkiano ser, por excelência, 
desnivelado, amorfo e acidentado, o que pressupõe uma gama de exegeses 
que ultrapassam o motivo puramente judeu e chegam ao que há de mais 
humano. 

Desse modo, ao falar do chinês1 e do povo dos camundongos,2 se 
tomados analiticamente, tais motivos sugerem uma referência altamente 
judaica, como que velando a essência discursiva e semântica, ao desvelar 
um processo parecido com o da transferência – passa-se a falar de X para 
vincular Y ao texto, como é próprio do discurso e da mensagem artística, 
seja no campo da arte literária ou de qualquer outra manifestação. 

E nesse processo de transferência que Kafka capta e arquiteta tão 
sorrateiramente: o ponto Y já não mais finaliza, já não é mais o fim em si, 
mas apenas ligação de algo que percorre um trajeto que não só referencia a 
um Z, equidistante, mas retoma o X e, mais ainda, traça um emaranhado 
labiríntico bastante análogo ao pardes cabalístico, palavra hebraica que 
denota a experiência da hermenêutica judaica, em que todos os rabinos se 
perdem eternamente. E, como diz o midrash, aquele que consegue voltar se 
acha louco, pois perdido duplamente. 

O que temos aqui, em outras palavras, é a árdua tarefa de saber lidar 
com o judaísmo em Kafka, separando-se (e também unindo, em via de mão 
dupla) o que é essencialmente judaico daquilo que é mais humano, ou seja, 
a experiência coletiva humana, independente do sistema cultural do qual o 
homem faça parte. Se o judaísmo em Kafka é o ponto Y, torna-se mais do 

                                                 
1 O exemplo mais clássico de explicitação chinesa em A construção da Muralha da China. 
2 Josefina, a cantora ou O povo dos camundongos. 
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que preciso ligar esse ponto Y (repito: distanciando e aproximando) a todos 
os outros pontos que parecem completar um todo kafkiano mas não o 
completam dada sua fragilidade enquanto mensagem. Trata-se de um 
estratagema tão bem estruturado e tão bem enredado que a mensagem se 
perde, não chega, apesar da espera, e o todo se esvai na fragmentação que 
ali é arquitetada ou, melhor dizendo, se arquiteta. 

A armadilha de Kafka consiste em trabalhar com o ponto Y como um 
alef hebraico, o local e a letra onde tudo se funde, o início e o fim. Daí a 
questão a ser posta: o que há de judaico e o que há de humano? Existe uma 
transmissão sanguínea? 

Trataremos dessa questão, tomando como corpus de análise a 
primeira publicação do autor, Contemplação, uma compilação de pequenas 
histórias nas quais já se nota o estilo incisivo, por vezes seco, ainda que 
dotado de uma sensibilidade comovente, que seria a marca literária em sua 
obra. 

Nesse livro, trabalhamos como uma certa sugestão de identidade 
judaica que, ao mesmo tempo em que se deixa revelar nas entrelinhas, a 
transfere ora para uma personagem, que aliás nunca é judia ou não há disso 
uma explicitação, ou para o texto em si, revisitando uma tradição milenar 
judaica de parábola textual, os midrashim. O texto do texto do texto do 
texto é a espiral judia, que se apropria, extrai, retoma, referencia e expele 
para se perder novamente. Desista! 

Por se tratar de um projeto ensaístico, não iremos nos deter tanto na 
apreciação minuciosa de cada conto em questão de todo o primeiro livro de 
Kafka, e sim levantar alguns motivos judaicos no conjunto da compilação e 
analisá-los de acordo com a proposta levantada inicialmente. 

Lirismo em Contemplação: histórico do primeiro livro de Kafka 

Publicado ao fim de 1912, depois de muito ser instigado pelo amigo 
Max Brod e pelos editores, Betrachtung, a Contemplação no título que 
Modesto Carone optou por traduzir, se refere a um estágio leigo de oração, 
no qual toda e qualquer forma de atenção dada ao objeto atinge uma 
elevação próxima à da contemplação divina. Apesar do inicial ceticismo e 
da ferrenha autocrítica que Kafka se impunha, o livro foi bem acolhido 
entre o seu círculo de amigos mais próximos e mesmo entre os editores que 
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souberam ver naquela aparente fragmentação desordenada um lirismo que 
antevia temas comuns do universo kafkiano como o isolamento do sujeito, a 
consciência ameaçada prestes a se dissolver em um processo cíclico 
interminável, além da própria caracterização do insólito no cotidiano mais 
vulgar e ordinário. 

O que temos aqui é uma espécie de pré-Kafka que, apesar de 
apresentar uma estrutura que beira o caráter lírico da prosa, diferente do 
discurso mais burocratizado de obras da maturidade, como em Der Prozess, 
já deixa revelar momentos de pura prosa kafkiana, como os motivos 
temáticos recorrentes e o uso da própria linguagem e do discurso para fazer-
se matéria de observação e cirurgia, e a impossibilidade (ou melhor, a 
impotência) de transmissão desse complexo trabalho de autoanálise. 
Questão essencial em Kafka que se dá na espécie de ruína comunicativa: a 
mensagem truncada que não leva o leitor – tampouco a personagem e o 
próprio texto – a lugar algum; pode-se dizer que esse aspecto temático-
estrutural tem seu início nessa obra. 

A respeito da fragmentação textual, o próprio autor ao se referir à sua 
obra: “existe aí realmente uma desordem sem salvação, ou antes: são 
lampejos claros sobre uma confusão interminável e é preciso aproximar-se 
muito para ver alguma coisa”. Extraída de seus diários, essa frase se vincula 
diretamente à característica que estamos aqui enfocando. Walter Benjamin, 
se debruçando sobre a obra de Kafka, nota em tal fragmentação algo de 
revelador, pois precisa e implacável, não somente com a recepção da 
leitura, mas igualmente com o meio dessa recepção, a linguagem em si e 
por si. 

O primeiro livro de Kafka parece nos mostrar que o autor que viria a 
atingir a maturidade artística em obras posteriores, atingindo o cânone 
literário hoje reconhecido, já graceja com certas peculiaridades kafkianas 
por excelência. A própria noção da desagregação total, calcificada e em 
tensão permanente, antevê o próprio discurso refletido no plano social 
europeu, um momento concretizado na guerra de 1914-18. Sobre o 
momento histórico, basta dizer que fazer uma literatura em alemão, em um 
espaço como o da Praga tcheca, mais parecia um “fenômeno social do que 
qualquer outra coisa”,3 até porque Kafka rejeitou boa parte da escola 

                                                 
3 Carone, M. Contemplação / O Foguista. São Paulo: Companhia das Letras, p.92. 
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literária de Praga, mesmo que nessa obra em questão, a que estamos 
analisando, haja um certo aspecto decorativo-lírico, típico da engenharia 
verbal tcheca. 

Yiddishkeit textual – análise breve 

Contemplação – e aqui optamos por fazer a análise a partir da 
tradução de Modesto Carone, dado o caráter breve desse ensaio, evitando 
assim a inferência na questão propriamente tradutória – como dito 
anteriormente, reúne um conjunto de pequenas histórias aparentemente 
descoladas de um uno temático, porém agrupadas de maneira bastante 
coordenada, se tomarmos uma perspectiva referencial. A ordem das 
histórias e sua disposição no conjunto do livro parecem obedecer a uma 
estranha sucessão de motivos que são recorrentes em Kafka. Estranha 
porém reveladora, se observada com minúcia. 

As dezoito pecinhas do quebra-cabeça em Contemplação são 
dispostas em um anagrama esquemático explicitamente fechado: abre com 
Crianças na rua principal e fecha com Ser infeliz, as maiores do livro. Esse 
processo, que poderia ser ilustrado como um V literário, no qual a abertura 
vai se afunilando até chegar a um ponto de entrave tal em que não se 
suporta mais e daí o retorno à ampliação inicial, ainda que na outra 
extremidade, sugere um modus operandi judaico. 

Ora, a hermenêutica judaica lida com essa questão de maneira 
reconhecidamente apropriada, pois de sua essência cultural. O afunilamento 
narrativo (tomando aqui o todo de Contemplação), para não citar o óbvio do 
texto bíblico hebraico, na cultura judaica pressupõe mais do que um 
exercício ou uma marca textual, mas um sistema inevitável de partida – 
retorno – insatisfação – retorno à partida – retorno à insatisfação. 

Aqui já temos um primeiro ponto a ser discutido sobre o 
especialmente judaico em Kafka e o meramente humano. Sim, o espírito 
humano se mostra dotado dessa particular ansiedade e necessidade do partir 
e de buscar. Vemos isso em toda literatura consagrada, como a própria 
greco-romana, em que um Ulisses parte e um Telemaco busca o pai, em 
uma via de dupla busca, dupla partida e duplo retorno, atingindo, claro, uma 
conceituação simbólica da partida, da busca e do retorno. Apenas para citar 
esse exemplo. 
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Porém, a peculiaridade judaica reside nas entrelinhas do texto, em 
que esse processo cinético se dá nunca de maneira plena – a própria noção 
do Deus de Israel nunca se integra em um ciclo que se fecha, como a 
concepção divina pagã homérica – mas sempre aos tropeços, em um retorno 
que, antes mesmo de haver, já impõe uma nova angústia do círculo, 
rodopiando sem parar, com uma fenda aberta. E é nessa fenda aberta em 
que está o judaísmo de Kafka, nesse caso, em Contemplação. 

A história que divide o livro tem fundamental importância para a 
análise desse processo que estamos discutindo. Seu título já dá uma pista de 
sua relevância no processo de retorno: O caminho para casa. Aqui, um 
narrador extremamente consciente de sua posição no meio de um caminho 
(“Avalio meu passado diante de meu futuro”) pondera sobre os seus atos 
passados, as batidas nas portas, os brindes, e sua alta capacidade de 
influência (colocada em xeque linhas adiante) sobre o destino alheio. Ao 
mesmo tempo, indica ter domínio sobre o próprio futuro ao considerar tanto 
este como o passado excelentes. 

Nada mais pertinente aqui do que mencionar a revisitação cíclica 
textualmente judaica que o narrador emprega nessa história curta e incisiva. 
A questão do retorno e do caminho para casa necessariamente presume um 
estado, senão errante, um estado daquele que está fora, não está em seu lar. 
E a chegada ao lar não é satisfeita, pois “não me ajuda muito que eu abra 
completamente a janela e que num jardim ainda toque música”, pois essa 
música não lhe soa familiar, tampouco seu quarto o é. A consciência, antes 
algo efetivo e presente no narrador, se esvai e se estatela no chão, e sua 
destruição não ocorre nem no quarto: é na escada, nos degraus que levam 
ao quarto. Assim, não se chega a lar algum, pois a consciência e a aparente 
responsabilidade da própria essência ilustrada na entidade narrativa caíram 
por terra. O retorno impõe um novo dia e uma nova manhã, e aí o 
conhecimento quanto ao futuro: sabe-se, sim, de um futuro, mas um futuro 
preso a esse ciclo de exílio, música dissonante, repetição do passado. 

Dotado de um certo erotismo, O caminho para casa também deixa 
avistar imagens cujo peso moral foi sugado justamente para atingir esse 
nível enigmático, no qual as inversões (liberdade – encerramento; humano – 
divino; caminho – lar; partida – retorno) carregam uma identidade sob o 
peso de uma culpa primordial – a imagem do temporal, do dilúvio, como 
causa da perspicácia narrativa quanto à persuasão de mudança na tênue 
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linha entre passado e futuro – em que uma sanção é imposta a partir de uma 
transgressão (“os pares amorosos” como macrocosmo da queda do homem). 
Culpa e transgressão são colocados em confronto e aqui se perde o peso 
meramente moral dos conceitos. 

Desse modo, a questão do andaime, das escadas e do ritmo 
aparentemente firme da marcha, conota a tensão que se dá entre o 
movimento de queda e o vão movimento de redenção – vão porque a 
música é outra, e o tudo o que é pensado não é digno – a redenção negativa 
à qual Michael Löwy4 se refere. Aqui temos uma especificidade judaica 
bastante evidente, sempre nas entrelinhas e nos nós bem atados e difíceis de 
serem desamarrados dados pelo narrador kafkiano. O retorno judaico não 
volta ao lar. 

Como dito antes, e nessa narrativa em especial que temos o 
entroncamento do V – o momento do “retorno”, no qual as aspas dispensam 
explicações, dado o significado escorregadio desse retorno no contexto 
judaico-kafkiano. 

Tomando o todo de Contemplação, esse breve comentário sobre a 
estrutura organizacional das histórias e a análise daquela em que se divide o 
mar narrativo parecem bem ilustrar como, textualmente, o livro possui uma 
marca judaica em si. Porém, como essa análise se fecha dentro do projeto 
esquemático de um ensaio, não cabe aqui desenvolver e prolongar essa 
discussão, e partamos para um levantamento de motivos judaicos em 
algumas outras histórias do livro de estreia de Kafka. 

O processo de transferência mencionado no início desse trabalho 
verifica-se no papel do índio. Por algumas vezes, a figura indígena é 
tomada como ponto de entrelaçamento simbólico. Primeiramente, na 
história que abre a compilação, Crianças na rua principal, o índio surge em 
uma descida, em uma corrida ladeira abaixo pelas crianças, explicitamente 
na imaginação infantil e lúdica, em oposição aos adultos, “acordados”. A 
contraposição só não se completa porque tratamos de Kafka e, por isso, o 
índio estaca na ponte da torrente, mais uma imagem recorrente no 
imaginário kafkiano: a ponte, sua passagem e ruidosa agitação. 

                                                 
4 Löwy, M. Redenção e Utopia, São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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O índio (ou o desejo de se torná-lo, aliás referenciado em outra 
história) que não possui um lugar fixo, cuja identidade se forma a partir da 
oposição a um outro – os pais, os loucos, o homem branco, a outra aldeia – 
já não pode existir ou, se tenta, não ultrapassa a barreira da existência, não 
atravessa a ponte, estaca e apenas ouve falar da aldeia vizinha. 

O índio de Kafka é o índio judaizado, onde a palavra que finca a 
carne é a espora, a rédea, a pradaria ceifada e a própria cabeça do cavalo 
que não existem. Ou seja, o índio fora de seu ambiente por justamente não 
haver esse ambiente: a questão da busca do lar e do eterno exílio judaicos. 
Não um exílio físico, em que se poderia tomar um Kafka sionista – ainda 
que abraçasse a causa – mas o isolamento social característico do povo 
judeu e que o autor tcheco, mais do que ninguém, sentia. 

Partindo dessa questão, o isolamento social também é recorrente em 
diversos pontos de Contemplação, seja em A Janela da Rua, cujo único 
meio de contato com o exterior fadiga o homem que nela e dela observa, 
seja em A Recusa, em que a moça se espanta com o convite do narrador e 
questiona “por que uma bela moça como eu deve ir com você?” e o outro 
aqui, para surpresa do leitor, é o outro espelhado, ou seja na sombra do 
homem que parece perseguir a jovem, tão afastada e alheia quanto ele, em 
Olhar distraído para fora. 

Conclusão 

Para a brevidade e o caráter um pouco geral desse ensaio, as 
considerações que foram levantadas aqui parecem suscitar alguns pontos 
que merecem ser fechados. 

Primeiro, Contemplação é um livro que, apesar de seu aparente 
aspecto fragmentado, fornece uma unidade que, a partir de um ponto de 
vista de exercício textual judaico, se completa e faz girar o ciclo de ir e vir. 
Justamente esse ponto nos dá a chave para a temática amplamente visitada 
aqui, a do processo interminável e sempre incompleto da busca, da partida e 
do retorno, peculiar à cultura judia, em um exílio cuja janela não oferece 
salvação, dada a música que não é familiar. 

Segundo, a lógica interna das histórias sugere o processo de 
hermenêutica judaica, sobre a questão do texto do texto do texto, sendo que 
o todo de Contemplação não se fecha pois, na velocidade do giro literário, 
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se revela uma fenda, buraco esse onde Kafka prefere estar, pois é onde 
sempre esteve: na fresta em que a mensagem passa, mas não chega; no oco 
em que a judeidade toca, mas não completa; na profundidade em que se cai, 
mas sem fim e sem chão. 

 
Thiago Blumenthal 
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